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 سم اهلل الرحمه الرحيمت
 وافهالة وافسالم ظذ مـ ٕٓبل بًده     احلّد هلل وحده ،

 أما بعد

هبٚ  ْج مل خترُ  نإ ضًٍٜٔ  ٍرح، وافٍُْس ن أـثر ممٚ يُ زِ مٚ ُي   ٚفتَْٜٔ احلديثٜ جًِتْٚ َٕرأُ ؾ

ِسَؽ رَ ـحتك تن َؽ وأخبٚر أمتْٚ ادقجًٜ، أؿًدتْ  ،ًٚ ـ  ظـ إحزانـ أحٕٔٚ ٍَ ... ومع : ق بَْ

ـــ ذم ظـدد مــ بـالد  ادْٚؾَـٚتوادْـٚؾَغ  َمَرَدةِ  أصقاُت أحقال ادسِّغ ادٗدٜ تٖيت 

ـَحر،  َوَخَزاٍت ادسِّغ ــ  ة، بًد دظقاٍت صِٚدَؿٜ ذم افسَّ ٚت َحٚرَّ ًَ ذم افَِٛ، تستِِجرُّ دَم

زَّ اهللُ اإلشالم وأهِف، ويذل ادْٚؾَغ وافٍُرة ...وأو
ًِ  ؿٚت اإلجٚبٜ بٖن ُي

دة مْٚؾَل زمْٕٚٚ هتُاًم بديـ اإلشالم، وصًٚئره، وأهِـف أن تَرأ ِمـ مرَ   َفـؿٍ أظيؿ أَ 

ادتّسُغ بـف رجـًٚٓ وٕسـًٚ ، وٓ  ٍـك ظـذ مـٗمـ أنَّ اهلل أمـر ذم ـتٚبـف بّجٚهـدة 

ِٜ وافَبٔٚن.افُٚؾريـ وادْٚؾَغ ـِٔٓام  ، وجُٓٚد ادْٚؾَغ بٚحلُجَّ

زَّ اهللُ
ًِ َِف،  ومع افدظٚ  بٖن ُي ٔحـذر أهـؾ افًِـؿ احلََٔـٜ افنــرظٜٔ، فِ  ِغُ بَ يُ ديَْف وأه

 رظٜٔ،ـبٚفىريَـٜ افنـ ادسـٗول قا ُيِْٚصـحادسِّقن مٚ يِِبُسف ظِٔٓؿ أهؾ افٍْٚق، ثـؿ 

ـُ   ومٚ ظِٔؽ إٓ افبالغ...  افْهٔحٜ، وافدي

ٍِ ـمِ  فِّـر  ـدَّ ٓ بُ  هوبعَد  كـومع ذف ٍس َظّٔـؼ: فِٔخ ٍُّ ــ وٓ  مٚ جيـُده ؿُِبـف َػ ـ تَْـ

ٍَُٕسَؽ ظِٔٓؿ وإٓ آملَ ٍَٕس  : ـ ُيالم  ْٛ ف وجرَّ ظِٔٓٚ إمراض، واهلل يَقل فْبٔف: ؾال تذَه

 حرسات:
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 مم ام يل ىل مل يك  مكىك لك اك يق ىق يف ىف ٱّٰٱٱٹٱٹ

 8ؾٚضر:   ِّ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن زنمن رن

 48افنقرى:  ِّزي ري ٰى ين ّٰٱٱٱٹٱٹو

، ومْٓؿ: بٚٓشـسخٚ  ع بغ ظبٚده: مْٓؿ مـ يستجؿ بٚدًرؾٜ ؿرا ةً وشبحٚن مـ ٕقَّ 

 ًٜ ادحرمـٜ، وافْـٚس  ادبٚحٜ، ومـْٓؿ بـٚدالهل ، ومْٓؿ بٚفهٔد، ومْٓؿ بٚدالهلشٔٚح

 االشتجامم بادعرؾة ـتابًة أظظم مـفا ؿراءة. إنَّ و أجْٚس...

ــ ــٚ دمّ ــؿ م ــٛ م وا ــُوَول أـت ــديَّ ذم ؿهٚصــٚتوف ــ ع ف ــؿَ  نَ و  دُ ـ ـ ــمِ  دٍ ص  ي ـ 

  ِث ح  بَ ؾ  فِ 
ــ افَ ق  ؾِ

(1) : 

َٞ  إنَّ  رافسَّ  أحٚدي  ،تتسـؿ بـٚفتخٍػ مــ ؿٔـقد افتَٔٔـدوهذه مْٓٚ ـ وادذاـرة ــ  َّ

: رظٜٔ ـؾٔٓٚ إضالق فَِِؿ ظذ شجٔتف بًد مراظـٚة ادحـٚذير افنـ (2)وذوط افتحديٞ

                                                                        

             كشــرها دم، فألشتاذ: إبـراهقم بـاجس  شافسؿبوشة دم األدب افعريب »أصؾفا: مؼافة فطقػة رائعة، بعـوان   ( 0)

كؼـنن، األول: مـن معجـم  اوؾقفهـ (، 0408/ 9/ 4( يوم اجلؿعة ) 01784ظدد  ) شجريدة افرياض »

     .فؾؿسعودي  شمروج افذهب»وافثاين: ؿصقدة إشحاق من  ،افػارشقة

ـرهتا زدت ظؾقفا يسرًا، وكشـثم حػظت ادؼافة ظـدي، دها ظـد ادسعودي دم ذفك افزمن، ؾورو اشتؾطػُت 

ثم بدأت أضقف إفقفا  ــ دون ؿصد فؾبحث ـ ما أؿف ظؾقه من  معؾومات تراثقة ظن هذه دم جمؿع تعؾقؿي، 

َرة.  األـؾة ادَعؿَّ

ر ادرء ـتابتفا ابتداًء ، وإكام تليت مػاجئة أحقاكًا بعـد   وهؽذا، بعض ادمفػات، وافبحوث، وادؼاالت ال يؼد 

ـ وهذه ادؼافة ظـن افسؿبوشـة مـن تػرض كػسفا ؾرضًا ظذ افؽاتب مرور ظدد من ؾوائدها، ؾؽلن بعضفا 

  هذا افباب ـ .

 ظن أحاديث ادذاـرة ؟ش ة وظؾومفاـَّ افس   »بادـاشبة :هل توجد دراشة جامعقة دم   ( 2)
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ذم افًِؿ ، ـٕٚتنٚر آشساحٚت ذم وؿتْـٚ وإن مل  وإن مل يُـ ثّٜ جد   (1)فسويح افٍْس

   .حٚل افسٚبَغ افُٚدحغ مثؾ  =يُـ ثّٜ تًٛ ذم افبدن

َٞ  مع أنَّ  وذم  ر أهؿ مـ آشساحٚت، ٕهنٚ تٌذيٜ فًِّرؾٜ ذم افٌٚفٛ،َّ افسَّ  أحٚدي

 آشساحٚت ختّٜ ذم افبدن ؽٚفبف . 

وظْد افالحَغ راحٜ ذم  ،افٍْسظْد افسٚبَغ تًٛ ذم افبدن وراحٜ ذم  :وأمر آخر

،  حـٛ افَـرا ة ـأؾٖدب افسـّر فتخٍٔـػ صـس يسـر ـ دــ  :افبدن وتًٛ ذم افٍْس 

وترويح ظـ ااؿ اجلٚثؿ ظذ ؿِـقب ادسـِّغ افٌٔـقريـ، مــ ضـًػ وهـقان إمـٜ 

ووٓة  اإلشالمٜٔ، وصٔقع افتّرد ظذ أحُـٚم افـديـ، وآشـتٓزا  بنـًٚئره وظِامئـف

   مل اإلشـالمل ستَّٔغ وادستَٔامت ظذ ذظف، مـ فدن ادْٚؾَغ ذم افًٚادظٚمٜ و ،أمره

 ؾُقن ـ .ـ ؿٚتِٓؿ اهلل إٔك يٗ

ِٔـ ادحٚرضاُت  ْت خذَ أؿد هذا، و ٓبـٖس بـف ذم ـتـٛ افـساث،   زاً وادسـٚمرات ح

مع مـٚ  فُثرتف وتًدده ، ، ٜوافؼظل ٓئط بف ؾرد أو جمّقظ ؾٚفساث افًريب :وفًِِؿ

ؾ ِٓ    (2) .ومل يًرف مُٕٚف  أو ُظِِؿَ  ْقإف ،ظ ُج

 دِ واإلمتٚع وادٗإسٜ ؾٔٓٚ خروج مـ اجلِ  هذه افُتٛ ذم جمٚل ادسٚمرة وادحٚرضة ، 

ًٚ  إػ أبقاب مـ اازل ادبٚح ، ًٚ فِـٍْس، فٍُِـر، تَِٔحـ َٖ  وترويـ                      ٕيـرة ظـٚبرة ذم  فِؼ ؾـ

                                                                        

د )  شافؽامل »اكظر:   ( 0) ل  (، وؽره ـثر ممن حتدث ظن ترويح افـػوس، ؾنهنا تــَؿل  ــام تــؿَ 849/ 2فؾؿز 

 األبدان.

اشتطراد دم بقان أمهقة ـتـب افـساث االشـنمي،  شمـفج افدمري دم ـتابه حقاة احلقوان »دم مؼدمة ـتايب    (2)

 وإكؽار تغريب افثؼاؾة. : وَؽـَائِه بؽل ما يؿتع ويػقد
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ش افبهـٚئر » و شاإلمتٚع وادٗإسٜ » و، فِّزدش ٚمؾافُ »ٓبـ ؿتٔبٜ، و شظٔقن إخبٚر »

ٓبــ  شهبجـٜ ادجـٚفس وإٔـس ادجـٚفس » ، فِبِقي شأفػ بٚ  فوفبٚ  »و فِتقحٔدي،

ًِ  »وري، ـفِزخمنـ شربٔع إبـرار »و ، فِراؽٛ شدبٚ حمٚرضات إ »وظبدافز ،  ـاف ش دَْ

ــف ـــ ظبدرب ــدمٚن »و ،ش زهــر أداب »و ،ٓب  شادحــٚرضة رٕنــقا » و ،ش مســٚمرة افْ

، وَظـدٍد شدـح ادِـح »و فِجريري ،ش اجلِٔس افهٚفح »و ،ش ـْز افُتٚب »و ، فِتْقخل

َِـح، تجد ادتًـٜ وشـ هــ،، وؽرهـٚ ـثـر،429مـ ـتٛ أيب مْهقر افثًٚفبل ) ت  اُد

 . افٌِٜ وإدبذم  افٍٚئدةو

 اسِ افـَّـ ُل اِض أؾَ  ل  ومل تزَ   ) :هـ( 464ؿال اخلطقب افبغدادي ) ت 

ـا، وَيُ فَ ظَ اَم َش  ونَ رُ ثِ مُ ، ويُ ُح ؾَ ـؿُ اف م  فُ بُ عجِ تُ  م  هُ رُ وأـابِ  ـَ إػ ادـَذ  ونَ ش  ـ ةِ رَ ا ا: ِبَ

َ أِل  ـي األَ غِ ص  ا تُ فَ إفق  ، وَ ِب ؾ  افؼَ  اُح َس س  ومُ  سِ ػ  افـَّ  امُ ا ِج هنَّ ، ةِ َثـادَ ادُح  َد ـ ـظِ  عُ اَم ش 

(1) .( ةِ َس دم ادماكَ  اعُ تَ ؿ  االشتِ  نُ و  ؽُ ا يَ وِبَ 
 

 حـتػتـاألذهـان، و تشـحذافــوادر  : هــ(206) ت  األصـؿعي  ؿال  

(2) .اآلذان
 

ىوبطد
 َِّ َٞ  َٛ ؿد ؽ ُؿ ذم ادنـسيٚت  افْٚصحقن ذم حديثٓؿ ؿبؾ رموـٚن، احلـدي َٓ ظــ افـَّْ

 واإلرساف ذم ادٖـقٓت ... إفخ افُالم ادًروف.

                                                                        

 (.99فؾخطقب ـ حتؼقق ٌظسقنن ـ ) ص شافتطػقل »  ( 0)

 (.61فؾخطقب ) ص شافتطػقل »  ( 2)
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ق أظيـؿ قجقد مٚ هـ: فِ م ــ ــ بًض افنس، وٓ َفقْ هذا افهقت  كأمٚ أن ؾَد خٍ

م  ـــ ؿبـؾ  ، أؿهد بف تِؽ آشتًدادات ااٚئِٜ ذم افَْقات افٍوٚئٜٔوأضؿُّ  مـ صٓر حمرَّ

 ،فِـديـ مـٚت، وؾٔٓـٚ إشـٚ ةمسِسـالت ؾٔٓـٚ حمرَّ إػ إظـداد  أصٓر ـــ  8رموٚن ب 

، وتنـقيف فِتـٚريخ اإلشـالمل،  اشتٓزا  بـام جـٚ  بـف شـٔد ادرشـِغ و

ذم بـالد ادسـِّغ ـِٓـٚ:  دور هـذه ادٓـٚزلصـ ــ وا  ـؾخـزي  وخٍِٚ  ادسـِّغ ،

ًٚ بُّٕٜٚ هذا افنٓر افٍؤؾ ادبٚرك، صـٓر افَـرآن، وافْقاؾـؾ، وافهـدؿٚت،  اشتخٍٚؾ

 ، واجلقد، واإلحسٚن !!وافزِ 

 ؟، ٕجؾ مٚذا ثامٕٜٔ أصٓرمْذ رموٚن فآشتًداد هذا 

 ؟!  ٚدغفرب افًأن افهٔٚم ثَٔؾ، ورموٚن حزيـ، أم فتَريٛ افًبٚد  ؾِ ْج َٕ أَ 

 أم فٍِقز بجْٜ اهلل افتل أظدت فِّتَغ؟

ًٚ =  فـ إَٔس  ًٜ إظالٕ  هـ، ظْقاهنٚ 0420هـ أو 0421خبٔثٜ ذم ) رموٚن  دظٚي

 [ mbc ] خر جؾقس دم رمضان

ـدُّ ذم  شبحٚن اهلل، ًُ مسِسـالت إلاـٚ  افْـٚس ظــ افِٓـق  أهـؾ ـؾ بِـد مسـِؿ َي

 ، ؾواًل ظـ توّْٓٚ خمٚفٍٚت ذظٜٔ .، وإبًٚدهؿ ظـ افتَقى ؾٔفرموٚن

د ؾ ٍَّ  ةِ دَ ٔف َمَرَدُة افنٔٚضغ، يبَك مـ إخقاهنؿ مــ مـرَ ذفؽ افنٓر افٍؤؾ افذي ُته

 ـ  واهلل حسٔبٓؿ أمجًغصٔٚضغ اإلٕس ظذ وؾٚ  اؿ وبِِر ــ 
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                      أيــ مقؿـع هـذه ادسِسـالت ومثٔالهتـٚ مــ ؿـقل اهلل  اهلل ـ ـ يٚظبـدَ  بٚهلل ظِٔـؽ  

 مي خي  حي جي يه ىه  ٱّٰٱٱٱٱذم ؿقفــــــف:  ش َّ ٍّ »

 083افبَرة:  ِّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 

 

رظٚيـٜ تًئؿ وإػ  هؿ، ويرصدوصٔٚم أهِف وأوٓده حري  بٚفًٚؿؾ أن يٍظ صٔٚمف

ًٚ  قا ، وٓ  قضـافٍوـٔؾ ادبـٚرك افنٓر أو منـٚهدة ، أو ، ؾٔـف مـع اخلٚئوـغ: ـالمـ

 حوقرًا...

 افِٓؿ اشتًِّْٚ ؾٔام يرضٔؽ.

ـؾَّ َمـ  ـدم ، وجْقدٕٚووٓة أمرٕٚ وظِام ٕٚ وووحدتْٚ واحٍظ افِٓؿ ديْْٚ وأمْْٚ 

 ديَْف، وبالده ذم اخلر.

وأظز ادسـِّغ ذم ــؾ مُـٚن ادرابىغ ظذ احلدود،  جْقدٕٚ واحٍظ افِٓؿ إهـر

  .وإهـرهؿ ظذ مـ بٌك ظِٔٓؿ

ًٚ، واجًِْٚ ؾٔف أظَّْ افِٓؿ  ًٚ واحتسٚب ٚ ظذ صٔٚم رموٚن وؿٔٚمف، وؿٔٚم فِٜٔ افَدر إيامٕ

 مـ ادَبقفغ.
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ــرةهــل افقحٔــدة  شافٍٚرشــٜٔ »ٕـِــٜ افرموــٕٜٚٔ افًجٔبــٜ هــذه ا بٚشــّٓٚ،  :ادعؿَّ

َِ  اٚ مثٔال، ؿد ووصٍٓٚ، وموّقهنٚ، ٓ أظرف  !! شْٜ ،0211) مـ أـثر  ْٝ ٌَ ب

ـَ   وذـرهـٚ بًـض أهـؾ احلـديٞ،  واحلٍْٔـٜ، حلْٚبِٜ، وافنٚؾًٜٔ،: اافٍَٓٚ  ا:هَ رَ ذ

 ٍق ـتٛ افىبخ...ٗفِ ومُ  ٚفٜ،وإدبٚ ، وافنًرا ، وافرحَّ  ،ورجٚل احلسبٜ

 ٚمعاجلـ »ـ:  مٍَـقد ـوؿد ُصِبٓٝ جلاماٚ وجقدهتٚ وتْقع موّقهنٚ بُتٚب ـبـر مجٔـؾ 

 .  شجامع شػقان »!  شذم احلديٞ وإثر وافٍَف  إلمٚم شٍٔٚن افثقريف افُبر

َِّثٜ   فذيذة ادىًؿ، جمِبـٜ ،بٚفِحؿ واخلرضوات، شِٜٓ افتْٚول قة، ادحنتِؽ إـِٜ ادث

بـؾ  ،مـ ؾرائض افًـٚدات ٓٚفِتخّٜ وثَؾ ادًدة، ادُثر مْٓٚ يثَؾ ظـ ؿٔٚم افِٔؾ، فُْ

ـُ آظتٔٚض ظْٓٚ بٖي ضًٚم آخر، حتك   ق ـٚن ....وفَ  مـ آـدهٚ، وٓ يُّ

 ؟ جاء رمضان شلل: هل رمضان، ؽرإذا رآها افطػل افصغر دم   
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 حسىثمسلااسم 

              ، شافســْبقد »، شافسْبقشــؼ »، (1)شافسْبقشــؽ »، شافسّبقشــف »، شٜافسْبقشــ »

  (2)شافسّقشؽ »، ششْبقشجٜ » ،شافسْبقشٟ »

ـؾ  ُؿْؾ مٚ صئٝ، وٓ حرج: ٕهنٚ فٔسٝ ظربٜٔ، وافٍِظُ  المختار: َِ ُٕ إظجّـل إذا 

ًَٛ بف ـٍٔام اتَّ   ب  ؾافعَ  أظجؿي   »ظذ فسٚن ظريب مبغ، ـام ؿٚفقا:  ٍَؼ إػ افٌِٜ افًربٜٔ، ُيِ

، خٚصـٜ أن شٜشّبقش »وإين أرى أن أؿرب فٍيٜ شِسٜ يسرة ظذ فسٚن افًريب  (3)شهبِ 

                    ـ شـٖٔيت ـ  شرحِـٜ ابــ بىقضـٜ » اشّٓٚ بٚفٍٚرشـٜٔ ــام ذــر افتـٚزي ذم تًَِٔـف ظـذ

(   Sanbusa )  . ـ واألمر واشع جدًا ـ 
 

ــؼع ) ت  ــال افص ـــ( 910ؿ ــؽ.)  : ه ــقن: شْبقش ــقاب: ويَقف  وافه

 (4) .،وشْبقشؼ أيوًٚ  ،شبْقشٟ
 

ؿِٝ: وهذه اجلٔؿ وافَٚف يتًٚؿبـٚن ظـذ  : )  هـ(764ؿال افصػدي ) ت 

                                                                        

 هذا االشم أـثر ما ورد دم ـتب افساث.     (0)

. ششـبوشـك»ظن تسؿقة اهلـود فه. وفعؾه حمرؾة دم كطؼفم ظن  شرحؾة ابن بطوضة »هذا االشم مل أره إال دم    (2)

ف دم افـسـخة.           وذـرها افعنمة أمحد تقؿور باصا ظن ابن بطوضة، وؿال: فعؾه هو ـ أي شـبوشك ـ  وُحر 

 (.048/ 4)  شافؽبرمعجم تقؿور  »

مـن  09هــ( ) ص 0446/ 4/ 9ُكؼ دم جريدة اجلزيرة، افسبت )  شأظجؿي ؾافَعب  به »يل مؼال بعـوان   ( 4)

 .، وهو مـشور دم ؿـايت دم افتؾقجرامادجؾة افثؼاؾقة(

 (.94فؾصؼع) ص شتثؼقف افؾسان » ( 4)
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 (1) .،وَجقزيْٟ وجقزيْؼ ،هذا افبٚب ؾتَقل: فقِزيْٟ وَفقزيْؼ، وؾٚفقَذق وؾٚفقذج
 

 شافزهٚن افَٚضع ») ظـ  :هـ( 0448) ت  وذـر افعنمة: أمحد تقؿور باصا

بٚت،.أن افُٚف إخرة  فِتهٌر، وؾٔف: تًٚؿٛ اجلٔؿ وافَٚف ذم ادًرَّ
 (2) 

) افسْبقشــؼ: وؾٔــف فٌتــٚن:  :هـــ( 977ي ) ت ِؿــخ  ؿــال ابــن هشــام افؾَّ 

 شْبقشٟ، وشْبقشؼ، بٍتح افسغ ؾٔٓام.

َِ ظٚؿقُل ؾٖمٚ  ٜ زمْٕٚٚ: شْبقشؽ، بٚفُٚف، ؾ ـٌ ،.مَّ ْح
 (3) 

وفٔس ، ششْبقشؽ »ٍِظ ذـروهٚ ب بًدهزمٕٚف وؿبؾ ، ؾٕٚـثر وفقس ؿوفه بصواب

 .إمر ذم ادًربٚت يسرٕن ذم ادسٖفٜ حلـ، 

ًٚ وتٔسرًا  ششّبقشف »مٚ ذـرتف فؽ أوًٓ  والراجح   . ختٍٍٔ

 

 طريقح عملها و،  حسىثمسلا تعريف
 

:   هـــ(970ؿــال أبــو احلســن ظــع بــن إبــراهقم اخلــر األكصــاري ) ت 

 (4) افسْبقشؽ حلؿ مدؿقق بٕٚبٚزير افِرؿٚق.

                                                                        

رمضان ظبد افتواب دم مسلفة افتعاؿب دم (، وأحال حمؼؼه د. 409فؾصػدي) ص   شتصحقح افتصحقف »  ( 0)

 ( .274/ 0فؾسقوضي )  شادزهر »(، و 419/ 4فسقبويه )  شافؽتاب »ادعربات من افػارشقة، وؽرها إػ : 

 .(048/ 4ألمحد تقؿور باصا )  شمعجم تقؿور افؽبر »  ( 2)

ِؿي ـ حتؼقق د. حاتم افضامن ـ فؾَّ  شاددخل إػ تؼويم افؾسان »  ( 4)  (.214) صخ 

 .شافؼرط ظذ افؽامل »  ( 4)
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ــٜ ش: شْبقشــؽ »  : )  (1)هـــ(0118ؿــال داوود األكطــاـي ) ت                    بٚفٔقٕٕٚٔ

ـؿ ظجُْ َُ ظجغ ُي  :وهق  شبزمٚورد » نـك ق وُي رَ ـ، ثـؿ ُيـِّ ف بٕٚدهٚن ـٚفنرج وافسَّ

ًٚ  ؿ ؿىًف، وؾقه وبزرًِ حلاًم ؿد ُٕ  ذم  َـَذ ويُ  ،ي ظِٔـفىـقَ بٚفبهـؾ وافنـرج، ويُ  ممزوجـ

 افدهـ أو  بز.

ُّ مٚ ُحِ  : هُ أجقدُ و  .ؾ مـ افدجٚجِّ أو ظُ  ،ف صٌراً ض بْحق افِّٔقن، وـٚن حل

ٌٛ ذم افثٕٜٚٔ. وادخبقز يٚبس ذم إوػ. ، رض  وهق حٚر 

 .افنٓقة ُٟ ِٔ وُي  ،ي إظهٚبقِ ََ ويُ  ،ؿريب افنحَ ويُ  ، ـُ ِّ َس ويُ  ،داً ي جِٔ ٌذِ يُ  

  ِع  َْ وادَ  ،مـ ادَع وادخبقز فِّرضقبغ أجقدُ 
 .دُ أجقَ  الِ زَ افسقدا  وااُ  ِٚب صحَ َٕ

ٌَ  يَٚح وافرِ  دَ دَ افسَّ  دُ قفِ ، يُ ؿِ ْو ااَ  رِسُ ظَ  ٌؾ ْٔ َِ وهق ثَ   وإذا دمٚوز بًد خبـزه أـثـر  ،َٜ ٔيَ ِِ اف

 مـ يقمغ ذم افهٔػ، ؾال جيقز تًٚضٔف.

 (2) وُيهُِِحف افسُْجبغ،.

 

افسّبقشــؼ: مًــروف، ُمًــرب، )  : هـــ( 0000ؿــال ادحب ــي ) ت 

...،. ثــؿ َٕــؾ ـــالم داوود إٕىــٚـل بحــذف يســر ـ دون أن يْســبف ش.شّبقشــٜ»

  (3) إفٔف ـ .

                                                                        

اكظـر  ، اكتفـت إفقـه رياشـة األضبـاء دم زماكـه.داود بن ظؿر األكطاـي: ظامل بافطب واألدب. ـان رضيـراً   (0)

 (.444/ 2فؾزرـع )  شاألظنم »(، 041/ 2فؾؿحبي   )  شخنصة األثر »ترجته دم : 

ـ ط.  شتذـرة أويل األفباب واجلامع فؾعجب افعجاب »سامة ب (، اد086/ 0)  شتذـرة داوود األكطاـي »    (2)

 هـ(. 0282حمؿد صبقح ـ ظن افـسخة األمرية ادطبوظة ظام ) 

 ( .098/ 2 ـ  ) ظثامن افصقـي :حتؼقق ـ يبفؾؿحش ؿصد افسبقل ؾقام دم افؾغة افعربقة من افدخقل »   (4)
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َشْْبْقَشـٟ: ابــ جزفـٜ واحـدهتٚ : ]]  هـ(0411ؿال ريـفارت بقس آن ُدوِزي )ت 

،: شْبقشجٜ مٌّقشـٜ ذم اخلـؾ. َشْْبُقشـؼ: ؾىـٚئر 60شْبقشجٜ، ؾٍل آؽٚين )ص

، 409ادحٔط: َشْْبقشؽ )افُٚمؾ ص ٔط، واحدهتٚ شْبقشَٜ. وذم حم75)مهزت ص

، واشـّٓٚ 88واحدهتٚ شْبٜ شـُٜ. افًّـراين ص 384: 2، 0861اجلريدة أشٔقيٜ 

ادٖفقف ؾٔام يَقل صٚحٛ حمٔط ادحـٔط: شْبقشـٜ وشْبقشـؽ بِحـؿ: ؾىـٚئر مثِثـٜ 

)حمٔط ادحٔط، حتنك بَىع افِحؿ واجلقز وٕحـقه )حمـٔط ادحـٔط، وتٌىـك بًجْٔـٜ 

 )بقذ،.

 شؽ: ؾىرة صٌرة )بقذ،.وشْبق

 ،.42، رومٔق ف ج ص368شْبقشُٜ: حِقى مٍّْيٜ )مقٕٟ ص

َِك: حِقاين )مهزت ص  (1) .[[ ،75َشّْبُقَش
 

 (2) ظذ ؿقفف: ) شْبقشؽ: ٕقع ضًٚم،. افـرصاين كخؾة افقسوظي ومل يزد ؾائقل
 

قشـؼ: افسْب ) :هـ(0444افعراؿي افـرصاين ) ت  افؽؾداين اآلثوري رِص  يأد  ؿال 

 َِّ َّ تُ  ، ثٜؾىٚئر مث  افِحؿ واجلقز.  عِ ىَ َِ ك بِ َن وحُتْ  ،ـْ ِّ افًجغ ادًجقن بٚفسَّ  ِٚق ؿَ ؾ مـ رِ ً

ٌٜ فشْبقش ُب رَّ ًَ مُ    (3)ؾٔف،.  ، وافسبْقشؽ فٌ

                                                                        

 (.061ـ 099/ 6فدوزي )  شتؽؿؾة ادعاجم افعربقة »   (0)

 (.249) ص  شؽرائب افؾغة افعربقة »   (2)

 (.  99) ص شمعجم األفػاظ افػارشقة ادعربة »    (4)
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: مـ مًـٚين افسْبقشـف: ؾىـٚئر حمنـقة بـٚفِحؿ ، مًـرب  وؿال د. حمؿد افتوبخي

  (1) شْبقشؽ، ؿىٚئػ.
 

ُٞ افنـُؾ، ُينـك حلـاًم  : ) وؿال د. ف ظبدافرحقم  ـ َِّ ٌِٔر ُمث شّبقشٜ: بٚفٍتح، ؾى

ًٚ مع افَبَهؾ.  مٍروم

َِؼ ـذفؽ ظذ ؿىًـٜ ششْبقشف »ؾٚرد  ـْ ثؿَّ ُيى َِّٞ افنُؾ، وِم ، وأصؾ مًْٚه: مث

ِىل هبٚ ادرأة رأشٓٚ. ٌَ ، ُت ٍٜ ث َِّ  ؿامش مث

َِّٞ،. ششّقشف »ومـ هذه افُِّٜ ٍٕسٓٚ   (2) بٕٚرديٜ بًّْك افٍىر ادث
 

مــ : رؿـٚئؼ قشـٜبُ ّْ افسَّ  أن  :ـ حػظه ا  ـــ  افشقخ: حمؿد بن كاس افعبوديذـر 

دؿٔؼ افَّح ، حُتنك بٚفِحؿ ادٍروم واخلرضوات، وتهْع ظذ هٔئٜ مثِثٚت، وُتَذ ذم 

 .افسّـ أو افزيٝ

ومل يُقٕقا يًرؾقهنٚ ؿبؾ افتىقر إخر، بؾ فق َذــر أحـُدهؿ اشـّٓٚ أو وصـٍٓٚ: 

 مْف، وفُْٓٚ أن اصتٓرت مع مٚ اصتٓر مـ ادٖـقٓت احلديثٜ.فوحؽ افْٚس 

 ثؿ ذـر ؿقل اخلٍٚجل...

ع ظِٔف ثؿ ؿٚل: افيٚهر أنَّ  اخلٍٚجل أخذ ؿقل ـنٚجؿ، وؾرَّ
ـ مــ   ، ؿٚل ـنٚجؿ(3)

 أهؾ افَرن افرابع ـ

ْق    شـــبـوشـجـةو                            ُِ  ذيَْفَضرْ  رِ ذم إثْ  ةٍ وَ * مَ

                                                                        

 (.490)  شادعجم افذهبي ـ ؾارد ظريب  »    (0)

ِخقل دم افؾغة افعربقة احلديثة وهلجاهتا  »    (2)  (.024ـ 024) ص شمعجم افدَّ

 ـ ـام شبق ـ .  شديوان ـشاجم »ختنف افستقب دم األبقات افتي ذـرها اخلػاجي، مذـورة با  ( 4)
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 (1) .ـقٕف   يتُ زَ  ِٛ ِٕٚ َج  إػٔض * ـ افبَ مِ  وحرا َ 

 إال شكجـد »خاصـة  ،مل تدخل افسعودية شافسؿبوشة »دلَّ ـنم افشقخ افعبودي أن 

 .(هـ09 ادايض )ق دم وؿت ؿريب، ربام دم افثؾث األخر من افؼرن

             : ٕهنٚ مقجقدة ذم ـتـٚب    ؾًٔرؾقن اشّٓٚ ؾٓل مل ُتًرف ظْد افًٚمٜ، أمٚ أهؾ افًِؿ

ذم افٍَـف احلْـبع ادًتّـدة ظْـد افَوـٚة ،  ، وهق مـ افُتٛ افنٓرة شـنٚف افَْٚع »

                ، وؿـبِٓام ذم وهق مـ أـثر افُتٛ افٍَٜٓٔ مدارشـٜ شافروض ادربع »مقجقدة ذم وـذا 

 (2) ـ  . مْٓٚـ وشٖٔيت افَْؾ  شادٌْل »

                                                                        

 (.410) ص شديوان ـشاجم »أحال افعبودي إػ   ( 0)

ِخقؾة دم فغتـا افدارجة » اكظر:              معجم األصول افػصقحة  »(، و474/ 0فؾعبودي )  شمعجم افؽؾامت افدَّ

(، 076) ص شدم ادلثورات افشـعبقة معجم أفػاظ احلضارة »(، و 404/ 6فؾعبودي ) شفألفػاظ افدارجة

فؾشقخ: حمؿد افعبودي ـ حػظـه ا   أربعتفا(، 48/ 2)  شمعجم افطعام وافشـراب دم ادلثور افشعبي »و 

 ورظاه ـ .

ـ  0878رحؾـة دم اجلزيـرة افعربقـة افوشـطى  »وجدُت ادستؼق افػركز: تشارفز هوبر  ذـر دم ـتابـه    ( 2)

افرحافة األوربقون دم صامل ووشط اجلزيـرة افعربقـة ـ  »د. ظوض افبادي دم ـتابه  ــ ؾقام كؼؾه ظـه  ش0882

 دم أحـداثهوبر ذـر دم يومقاتـه  ( أنَّ 970، 2/947) ــ ط. كادي حائل األديب افثؼادم ـ  شمـطؼة حائل ـ 

(  أكه دظا بعـض  افضـقوف افوجفـاء افـذين هـ0410/ 2/ 28)   =م( 0884/ 02/ديسؿز 29يوم ) 

مراؾؼـون،   وا حائل، وهم:  أمر بريدة: حسن بن مفـا، وراـان بن حثؾغ ـ صـقخ افعجـامن ـ  ومعفـامؿدم

م أؾضل ما ظـده من مفارة، وؿد أظـدَّ  ه خادَمه : حمؿود، فقؼد   دظاهم هوبر فؾَعَشاء بعد صنة افِعشاء، ووجَّ

م هلم: افشاي أوالً، ثم ظصر افؾ وفقؿةً  قؿون، ثم معجـات مع افسؽر وافؾوز أو رائعة هلمالء افضقوف، ؾؼدَّ

ى  ى ، ثم حؾويات ششؿبوشك »افتؿر، وُتسؿَّ  اً اة بافسـؽر، وأخـرطَّـغَ ، ثم ذائـح فقؿـون مُ شظوامة »ُتسؿَّ

 =  = . وأضػُت إفقفا ماء افزهر وافزباد، ؽادر ضقودم أخرًا  مٌورين دم افساظة افعاذة وافـصف.افؼفوة
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ؾفا بعضفم:وهذا ،  ؿٚق ادًجقن : َشُْْبقِشؽَشُْْبقَشؽ/ ) ظرَّ ضًٌٚم مهْقٌع مـ افرُّ

ـ وادحنقِ  ّْ  (1) .،بٚفِحؿ ادٍروم وؾتٔٝ اجلقز بٚفسَّ

 (2) أهنٚ مًّربٜ مـ افٍٚرشٜٔ د. رجب ظبداجلواد إبراهقم ذـرو

 

 أطعمح العرب
 

ذم رده ظـذ افنـًقبٜٔ افىـٚظْغ ذم افًـرب    هـ(276تقبة ) ت ؿُ  ذـر ابنُ 

بخبـٞ ادىًـؿ ــٚفًِٓز، واحلٔـٚت، وخبٔـٞ ادنــرب ــٚفٍِظ أهنؿ يًرون افًرب 

رورات، وضًـٚم ٕٚزفـٜ افٍَـر ـوأصبٚهف ضًٚم ادجٚوع وافوـ وادجدوح ؿٚل: ؾ٘ن هذا 

ُْٔسـر، ـام ختتـٚر  ًٚ فق ـٕٚٝ افًرب خمتٚرة فف ذم حٚفٜ اف وافٍِقات.... وإٕام يُقن هذا ظٔب

، ـــ  وافدجُٚج اؿ ُمًرَضٜ ـراضغ ــوافس ،ــ  وهِبِْؿ ظُْف ِؽَْك ــ  بًض افًجؿ افذبٚب

ـ مل جيد افِحؿ أــؾ افربـقع وافوـٛ،  َّ ؾٖمٚ حٚل افرضورة ؾٚفْٚس ـِٓؿ ُيًرسون: َؾ

                                                                        

ب ـ ،  مـن  هـوبرـ ربـام  جـع فؽتـاب هـوبر، وافظـاهر أكـه وهـم، ومل أرهؽذا دم ـتاب افبـادي أو ادعـر 

، وربــام شافبسبوشــة »، بــل هــو أؿــرب إػ شافسؿبوشــة »ن افوصــف ادــذـور ال يـطبــق ظــذ أل

وَوَصــَػَفا، فا، صــؽؾُ  ادمف ــف تصــحػت ظؾقــه، وفــو ـاكــت شؿبوشــة ــــ وهــي مثؾثــة ـ  فؾػــَت اكتبــاهَ 

  رضات. أهنا حمشقة بافؾحم واخل وذـرَ 

 (. 2620رؿم )  (0006/ 2) ألمحد خمتار ، وجاظة شمعجم افؾغة افعربقة ادعاسة »  ( 0)

                  شأفػاظ احلضارة دم افؼرن افرابـع اهلجـري ـ دراشـة دم ضـوء مـروج افـذهب فؾؿسـعودي ـ  »دم ـتابقه:    (2)

األكدفســقة ـ دراشــة دم كػــح افطقــب رب دم افعربقــة ـأفػــاظ ادلـــل وادشــ »(،  و464و  ص 422) ص

 (.009و 41) ص  شفؾؿؼري
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... ثؿ ذـر ظَّ ٍَ أن أهؾ افثروة مـ افًـرب  ابـ ؿتٔبٜ: ومـ مل جيد ادٚ  ِذَب ادجدوح واف

ثُر... ًُ  ظذ خالف مٚظِٔف افهًٚفٔؽ واف

ـ إدب ظْد إـؾ ؿٚل: ْس ٛ إضًّٜ وإضبخٜ وُح ضِٔ  كِ ؿ بَس وردَّ ظذ مـ ظٚهب 

ُٛ ظِٔـف افٍَـر، ؾٖمـٚ ذوو افًّْـٜ وافٔسـٚر  ؾٓذا فًّري هق إؽِٛ ظـذ َمــ إؽِـ

وإؿدار ؾَد ـٕٚقا يًرؾـقن أضٚيـٛ افىًـٚم، ويٖـِقهنـٚ، ويٖخـذون بٖحســ إدب 

  (1) سٜ وافًهٔدة...ظِٔٓٚ... ثؿ ذـر أمثِٜ ظِٔٓٚ: ادورة وافقصَٜٔ وااري

ظــ إضًّـٜ  ٜؾهقل مٚتً هـ(276) ت  البن ؿتقبة شظقون األخبار »دم 

، وذم ؽرهـٚ مــ ـتـٛ إدب ريٜ ـ ــ ط. افُتٛ ادهـ، 299ـ  097/ 3 )ظْد افًرب 

   (2) ادرتبٜ ظذ ادقضقظٚت.

ـــالم مجٔــؾ ظـــ مىــٚظؿ    هـــ( 0442ودحؿــود صــؽري اآلفــود ) ت 

ٌؾ صٚؽؾ ظـ آظتْٚ  بٖمر ادٖـؾ: ٓضـىراهؿ إػ ص مف: ) وـٚن اؿافًرب، ومـ ـال

.ًٚ َِٜ ذم افٌٚفٛ، فرظل مقاصٔٓؿ، وتنٚؽِٓؿ بٚحلروب وؽزو  بًوٓؿ بًو َْ  افْ

هؿ مـ افتٖٕؼ ذم إضًّٜ ادتْقظٜ، وإفقان افنـٜٓٔ، ؾِـؿ ؽرُ  وأمٚ مٚ ـٚن يتًٚضٚه

 (3)،  تُـ افًرب تًرؾٓٚ، وٓ ـٕٚٝ متر ظذ أذهٚهنؿ

                                                                        

 (.84ـ  74ـ حتؼقق د. وفقد خافص ـ  ) صافديـوري البن ؿتقبة  شؾضل افعرب وافتـبقه ظذ ظؾومفا »   (0)

   ( .9/98إػ  008/ 4هـ( ) 498البن شقده ) ت  شادخصص »واكظر أشامءها وبعض أوصاؾفا دم:   ( 2)

 (.481 و 471 /0)  شرب دم معرؾة أحوال افعرببؾوغ األ »   (4)
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 الثالد العرتيح  الروميح و الفارسيح دخىل األطعمح
 

ـذم افىًٚم، ؾحَ  وؾٚرد   اختهؿ رومل   : هـ(206) ت  ؿال األصؿعي   ام َُّ

ؾذهٛ بٚحلنق وإحنٚ ، وأمـٚ  لُّ ومِ ٚ افرُّ ٍِٚ ، ؾَٚل: أمَّ ضًٚم اخلُ  ؿد أـَؾ   بْٔٓام صٔخًٚ 

 (1) قا .ِْ ؾذهٛ بٚفبٚرد واحلَ  افٍٚردُّ 
 

ــؿــال  ـُ إضًّــٜ ذم إمــؿ تٚبًــٜ  : )هـــ( 0482رد ظــع ) ت افعنمــة: 

ريٜ ـام هـل إػ ـتُقن بسٔىٜ ذم إمٜ افبدويٜ ومرـبٜ مْقظٜ ذم إمٜ احلو ،حلوٚرهتٚ

 افسذاجٜ ذم افريػ وافتْقع ذم اددن.

ـَ   شـُٚن جزيـرة افًـرب مــ هتٚمـٜ واحلجـٚز وٕجـد  »: أضًّٜ افًـربأن  روذ

 جٚهِٔتٓٚ ظذ افْزر افَِٔؾ افذي إتٓك إفْٔٚ مـ أخبٚرهٚ ؿبـؾ ذم ، شوافًروض وافّٔـ

ًٚ ذم افبالد افتل هل إػ اإلجداب أؿرب  ،اإلشالم ـٕٚٝ إػ افسذاجٜ وافٍىرة خهقص

    فَِٜ أمىٚرهٚ وظهٔٚن تربتٓٚ ظذ آشتْبٚت. :مْٓٚ إػ اإلخهٚب

 إػ أن ؿال: 

ـ ومٓام يُـ ؾ٘نَّ  ٚن ــٕٚقا دجـٚورهتؿ فِـروم افًَؾ يُؿ بـٖن ظـرب افنـٚم ـٌسَّ

 ،يٖخذون ظْٓؿ ـؾ ر  ضريػ وفَّٜ ـريّٜ وموٌٜ صٜٓٔ أـثر مــ ظـرب احلجـٚز

ـ بـالد فَـرب بـالد إوػ مـ :وإٕف ـٚن فًرب احلرة مـ ادىٚظؿ مٚ فٔس ٕهؾ ٕجـد

ب ذم افًـر ىـٚظؿُ ومَ  :وافْـٚظؿ مــ افىًـٚم ،ٜ افًٔشههؿ ظْٓؿ رؾٚوأخذِ  ،إـٚرسة

 فبٚن وافز وافتّر. افِحقم وإمجِتٓٚ ٓ تتًدى 

                                                                        

 .(214/ 4) هـ( 276البن ؿتقبة ) ت  شظقون األخبار »  ( 0)
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ذهبـٝ  :ؾَٚل ؟سؿ فُؾ ؿقم مْفشئؾ بًوٓؿ ظـ حيقظ افبِدان ذم افىًٚم ومٚ ؿُ 

 .وذهبٝ ؾٚرس بٚفبٚرد واحلِق ،افروم بٚجلنؿ واحلنق

 ،وؿد ظِؿ هبـذا أن احلِقيـٚت ظْـد افًـرب مـٚ يًِّقٕـف بٚفـدؿٔؼ وافتّـر وؿال: 

ٕٕـف  :ظْـدهؿ وهذا ـٚن ٕٚدرًا ذم اجلِّٜ، ويدخؾ أـثرهٚ افدبس أو افًسؾ أو افسُر 

إذ أخذوا ظــ جـراهنؿ آشـؿ وَِٕـقا  ،ـام دل ظِٔف اشّف ظْدهؿ ،يٖتٔٓؿ مـ ؾٚرس

 ادسّك. 

 رى ؾٖضًّـف ـة إػ ـسذاف ؿريش ذهٛ مرَّ أ  ظبد اهلل بـ جدظٚن أحدَ  ويُك أنَّ 

 ،ؽ بٚفًسـؾَِبـيُ   ٕـف فبـٚب افـُزِ إ :ؾَٔؾ فف ؟هْعؾٚشتىٚبف وشٖل ـٔػ يُ  ،شافٍٚفقذج »

ًٚ يهًْف فف وممــ  ،ودظٚ إفٔٓـٚ أصـحٚبف ،ورجع إػ مُٜ وصْع افٍٚفقذج ،ؾٚبتٚع ؽالم

 ....أـِٓٚ أمٜٔ بـ أيب افهِٝ ؾَٚل يّدحف

اشـتعؿؾفا افعـرب دم  ،ؾارشقة أو رومقة :معظم األضعؿة افشفقة أنَّ  وبذفك ظرؾَت 

بِـد خهٚئهـف ذم  وفُؾحافه ؼوه ظذ ومـفا ما أب ،وهبُ ومـفا ما ظرَّ  ،افبند افتي كزفوها

 .مآـِف

ومـ ادجٚفس افٌريبٜ ادجِس افذي ظَده ادستٍُل بٚهلل فٔتذاـر مع ٕدمٚئف   وؿال:

ًٚ ،إٔقاع إضًّٜ  مـروج  »وؿـد أورد ادسـًقدي ذم . ومٚ ؿٚل افْـٚس ذم ذفـؽ مْيقمـ

 ،ؿهـٔدة ٓبــ ادًتـز يهـػ شـِٜ شـُٚرج ــقامخ :ومـفـا ،هذه افَهٚئدش افذهب

 :ورابـع ،ٓبـ افرومل ذم صـٍٜ وشـط :وثافثة ،فُنٚجؿ ذم صٍٜ شِٜ ٕقادر :وأخرى

 .وؽرها ،فُنٚجؿ ذم وصػ هِٔقن :وأخرى ،شـبوشجإلشحٚق ادقصع ذم صٍٜ 
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ؿهٔدة  هوفٌر ،وؽرهٚ ذم وصػ ادورة ،فِحٚؾظ افدمنَل ذم وصػ إدريسٜو 

 (1) .، ذم جقزابٜ

 العرب عىذُكتة الطثخ 
 

ظددًا مـ افُتٛ ادٗفٍـٜ ذم افىـبخ   (2) هـ(0474حبقب زيَّات ) تذـر األديب: 

هـــ،، 919فٍَِٔــف: ابـــ ادــزد ) ت  شافطباخــة »وآداب ادٚئــدة،  واشــتًرض ـتــٚب 

وحتدث ظـ ؾـ افىبخ وإصالح إضًّٜ ذم اإلشالم، ودخقل ظدد مـ إضًّـٜ مــ 

 افٍرس وافروم ظذ ادسِّغ بًد افٍتقحٚت اإلشالمٜٔ.

ؽِبٜ افٍـ افٍٚرد ظذ ادقائد افًبٚشٜٔ، ومثَّؾ بًـدد مــ إضًّـٜ مْٓـٚ:  وذـر  

 افسْبقشٟ.

ٕيب حمّـد اديٍـر بــ  شافطبخ وإصنح األؽذيـة ادـلـوالت »واشتًرض ـتٚب 

اق.  ٕهـر بـ شٔٚر افقرَّ

وأصٚر إػ ظدم وجقد صس ُيذـر ظـ مقائد إمقيغ، بخالف افًبٚشٔغ ؾَد بِـغ  

 .شادروج »ادسعودي دم وَٕؾ مٚ ؿٔؾ بغ يدي ادستٍُل ؾٔام أورده افىبخ أوجف... 

                                                                        

، وبقــه وبـغ  (44ظدد ) (، 969/ 4)  شجمؾة ادؼتبس »، كؼه دم شمآـل افعرب »باختصار من مؼال ظن  ( 0)

 ( تشابه. 4/2)  شافؼؿقة اخلزاكة »مؼال حبقب زيات دم 

هـ، وتـودم 0288قب بن كؼوال بن إفقاس افزيات افدمشؼي، افػركز موضـًا ومدؾـًا، افـرصاين. وفد هو حب ( 2)

ها 0474)  اجلـزء األول  ، صدرشرؿقةـاخلزاكة افش »هـ(، أكشل جمؾة أدبقة تارخيقة متخصصة بادؼؿقات شامَّ

 م. 0946مـفا : يوفقو 

 (.926/ 0فؽحافة )  شم ادمفػغمعج »(، 067/ 2فؾزرـع )  شاألظنم »فه ترجة دم : 
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افطعام واالدام دم صػة أفـوان افطعـام ومـا يؼـدم ظـذ  » ظذ ؾَدان ـتٚب و حترسَّ 

 ورؿٜ، ٕيب ظبداهلل حمّد ادسِبحل. 0511)  شاخلوان

 َّٔ ـــ ــــ ش ـــٚب اب ـــتًرض ـت ـــٕٚؼ و اش ـــقات وافَِ ـــًْٜ ادحن ـــف: ص ٚر، وؾٔ

 (1) وافسـبوشجات.

 

 شؾوـٚفٜ اخلـقان »مَدمٜ حتَٔؼ: حمّد صـَرون فُتـٚب  واكظر أيضًا دم ادمفَّػات:

ل ـ ط. ادجّـع ـفِحبنـ شمًجـؿ ادقضـقظٚت ادىروؿـٜ » ،، و02ـ 9فِتجٔبل ) ص

 (2) ،.791/ 2ـ )  شأبق طبل»افثَٚذم ذم 
 

 

 !! المثلَّث،ىفُكلُّىمثلَّثىدمبودظمه معاوي السمثىسح:  
  

َِّٞ ششْبقشف »ؾٚرد )  ....  :. ف ظبدافرحقم شبق ذـُر ؿوِل د ، وأصؾ مًْٚه: مث

ثٍة، ُتَغط ي با ادرأةُ افنُؾ،   (3) ،. فا.رأَش  وِمن  ثمَّ ُيطَؾق ـذفك ظذ ؿطعة ؿامش مثؾَّ

 ؟! ُمثؾَّث: تعـي دم افػارشقة شافسؿبوشة »ؾفل يدل هذا ظذ أن 

 

مــ إٔـقاع افسْبقشـؽ  ) : هـ(0448أمحد تقؿور باصا ) ت  :ؿال افعنمة

.ًٚ ًٚ مٍْقخ : ٕٕف ُيهَْع رؿَٔ  أن: افُبػُّ

                                                                        

 (.24ـ 0/ 4(، و ) 040/ 4( ، و ) 002/ 2حلبقب زيات )  شاخلزاكة افؼؿقة »  ( 0)

فسفام افـدبايب ادقسـاوي، كشــر ـؾقـة  شراب دم افساث افعريبـافطعام وافش »ؾائدة: ُضبع ـتاب بعـوان:    ( 2)

 .شافسؿبوشة »، مل أجد ؾقه صقئًا ظن ، وهو ـتاب ـبر جداً  2118اآلداب وافػـون دم توكس 

ِخقل دم افؾغة افعربقة احلديثة وهلجاهتا  »    (4)  (.024ـ 024) ص شمعجم افدَّ
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َثٜ مـ افثقب، أو ٕحقه: شْبقشُٜ. َِّ  وافًٚمٜ تَقل فَِىًٜ ادث

.ًٚ َِّثٜ مىَِ  يَقفقن: شْبقشُٜ، وٓ يَقفقن مث

أبٔـٚت ذم ـ  76ــ افْسـخٜ ادىبقظـٜ ص ديقان شبط ابـ افتًٚويـذي  »وأحٚل إػ: 

َِّٞ ،. شْبقشجٜ ـٚؾقر، وأهنٚ  (1) وظٚ  فِىٔٛ ، مث

) ت  شديـوان افتعاويـذي » أمحد تقؿور مـن وهذه صورة افؼصقدة  افتي أحال إفقفا

 :هـ( 984

 ف إػ خىٖ وُٕٚرة ؿقفف: ويٚ مٍتٚح بٚب افرجٚ  وافٍَرج !!مع افتْبُّ 

 وحده ٓ ذيؽ فف.   رب افًٚدغ ؾٍّتٚح بٚب افرجٚ  وافٍرج بٔد

رق: مرجِٔـقث، وؿـد ؿـٚل ـره ادستنـــ افتًٚويذي ٕنـديقان شبط اب  فائددة:ى 

ُٝ : ) افديقان ظـ ،261/ 6) شإظالم »افزرـع ذم  ًٜ  اؿتْٔـ  م أنَّ  مْـف، ؾيٓـرَ  خمىقضـ

 قْ َفـ ا ذَ وحبَّـ ، اً َضـأؽَن  هُ ألَ ومَ  ،هِ رِ ع  ن ِص مِ  ثرٍ ـَ  َف ذ  َح  َد عؿَّ تَ  شمرجِٔقث »ه إشتٚذ َٕٚذ 

 ،. هُ ْؼُ َٕ  ًٚدُ يُ 

                                                                        

 (.  049ـ  048/ 4)  شمعجم تقؿور افؽبر »  ( 0)



 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  التراثىكتبفيىىىـحسـثىمسـال
 

 23 
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 ! ةُيطؾق ظؾقه: شؿبوش َث هذا ظذ أن ادثؾَّ ؾدلَّ 
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:ىرلد ىىًاىبأند ىىمَثلَّثدىذاىاالصطالح،ىفدذكرىىوالىأدريىرنىتأثرىابنىالملقٍّنىبك
ىى!ىالدمبودظىصفظ
ىى

                :رـذم ذح احلـديٞ افثـٚين ظنـ  هــ( 814ؿال ابن ادؾؼ ن افشاؾعي ) ت 

 : ؿٚل شفم مساجدفعن ا  افقفود وافـصارى اختذوا ؿبور أكبائ »

ف دٚ حرض ومْـع مْـ :وافسجقد فف  ثٚمْٓٚ: حترم افهالة إػ ؿزه)  

َِّؿ ظِٔٓؿ ٕبٔٚ  صذَّ اهللُمـ افهالة إػ ؿز ؽره مـ إ ومْـع مــ افسـجقد فـف ذم  ،وش

                  (1)حٔٚتف ؾبًد مقتف أوػ، ودٚ ظِؿ افهحٚبٜ وافتـٚبًقن ذفـؽ مل يبْـقا احلجـرة افْبقيـٜ

ًٜ مربَّ  ــ ظذ شٚـْٓٚ أؾوؾ افهالة وافسالمــ  ظـذ  مثؾثـة، بؾ بْقهٚ مـ جٜٓ صـاماٚ ً

سجد، وهذا ـِف تًريـػ دَـٚم افربقبٔـٜ ؾٕ٘ـف  هْٚك ويُ هذَّ ئال يُ فِ  :شافسـبوشك» صٍٜ 

 ُِ رع مــ افتـقؿر ـإَّٓ مٚ ؿـرره افنـ ،ف حرامًٚ ادتٍرد بٚفًبٚدة، وـِام أوهؿ تًئاًم ـٚن ؾً

واحلجـر  ،وبٔتـف ،تًـٚػ : ـُتـٚب اهلل  فوصـٔٚ  ادوـٚؾٜ إفٔـف  وافتًئؿ

مــ  وإٔبٔٚئف وأوفٔٚئف وأحبٚبف وافًِام  بف وبٖحُٚمف وٕحـق ذفـؽ ،ومسٚجده ،إشقد

 .  ؽر جمٚزؾٜ وجمٚوزة حلد ذم ذفؽ

 (2) .،  وأمٚ افتًئؿ ادىِؼ ؾٓق هلل تًٚػ ٓ يؼـف ؾٔف ؽره

 

                                                                        

 ، هـو افشـقخ:نة وأتم افتسـؾقم ـ ظذ صاحبفا أؾضل افصــ  م ظن احلجرة افـبويةن تؽؾَّ ؾائدة: أؾضل مَ     ( 0)

 941، جمؾـد ) شتارخيفـا وأحؽامفـا حجـرة افـبـي »ظبدافرمحن بن شعد افشثري دم ـتابـه 

 هـ(.0449صػحة(، ُضبع ظام ) 

 (.02حديث )  (909/ 4) البن ادؾؼ ن شاالظنم بػوائد ظؿدة األحؽام »  ( 2)
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 ( شعرًا )        حسثىمسالطريقح عمل 
إشـحٚق بــ إبـراهٔؿ ادقصـع  مــ ٕيـؿ شافسْبقشـٜ »ؿهـٔدة ذم وصـػ  ُذـرت

  ،هـ 235) ت ك ادًروف بُٚدٌِْ 

مروج افـذهب  »ذم ـتٚبف     (1)هـ( 446أبو احلسن ادسعودي ) ت  ذـرها

   شومعادن اجلوهر

                                                                        

قـول صـقعقة، ، فـه م ادسعودي، ظراؿي ادوفد وافـشلة، من كسل افصحايب : ظبـدا  بـن مسـعود  ( 0)

ظذ مصادر متـوظـة، مـفـا مـا أخـذه مـن  ، اظتؿَد هب دم جعه وتلفقػه من أظجب ـتب افتاريخ،  تعِ وـتابُ 

 ضريق افتجربة وادشاهدة، وذوي افصؾة ادباذة باألحداث. مع مافه من رحنت واشعة.

ق رة افتاريخ، وذفـك بَطـر  وظـده شعة أؾق وحرص ظذ ذـر مصادره، وفه مـفج متؿقز شاهم دم تطوير ؾؽ        

موضوظات جديدة تارخيقة، من ذفك : ادؼاركة مع افثؼاؾات افعادقـة، واجلؿـع بـغ افدراشـات اجلغراؾقـة 

ؿه أبوابًا من ظؾوم االجتامع وظؾم افـػس، ؿبل طفورهـا مسـتؼؾة... وفـه اهـتامم بافتـاريخ ر  وافتارخيقة، وضَ 

 ادفؿة ؾقه.افػارد، وؿد اظُتز ـتابه هذا من ادصادر 

كزظته افشقعقة أثََّرت ظذ ـتاباته دم تاريخ اخلؾػاء افراصدين، واألمويغ، وافعباشقغ، ودخؾـه اهلـوى ؾقـه، 

 دم هذا افباب، فذا يـبغي احلذر ظـد ؿراءته. شادروج »أحسن حاالً من  شافتـبقه واالذاف »وـتابه اآلخر: 

 ممـًا با، وإذا مل يورد حؽاًم ظؾقفا، ظزا  افؼول إػ راويه.ويورد صقئًا من اخلراؾات واألشاضر ومل يؽن م

 ؾقفا ظن افصواب.  من افعؾامء افذين ترجوا فه: بسبب ادعؾومات افتارخيقة افتي حادَ  مل يرض ظـه ظددٌ 

د. شـؾقامن بـن ظبـدا   شمـفج ادسعودي دم ـتابة افتـاريخ »: ما شبق مـتؼى يسر من خامتة افؽتاب افتايل

                        ، ُضبِعـت ظـام شجامعـة االمـام حمؿـد بـن شـعود االشـنمقة »يؽت، وهي رشـافته افـدـتوراه مـن افسو

 هـ(.0417) 

 ألجل كزظته افشقعقة، اهتم افراؾضة بذا افؽتاب، واظتؿدوا ظؾقه ـثرًا، وضبعوه مرارًا. أؿول: 

اريخ ادسعودي من األـاذيب ماال حيصـقه إال : ) ودم ت(84/ 4)  شمـفاج افسـة »دم  ؿال ابن تقؿقة 

 =                    =    ا (.



 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  التراثىكتبفيىىىـحسـثىمسـال
 

 27 

 

ـــ أي   وؿـٚل آخـر: يـٚ أمـر ادـٗمْغ ] :هــ( 446) ت  ؿال ادسـعودي

 :ششـبوشج »إلشحٚق بـ إبراهٔؿ ادقصع ذم صٍٜ  ـ  (1)ٍُل بٚهللادست

 يااااااي عاااااايالط ااااااا     اااااا      ااااااي  

 إىل   لحاااال   ل  اااا     اااا    ِدام اااا 

 ماااااااادو   و  اااااااا ص ال اااااااا    ااااااااًا

   ساااااااا  و   ااااااااد  ماااااااا   ً   ااااااااِ  و

 و  ااااااااد  لااااااااط  ماااااااا        اااااااا    

 ي ن ولاااااط  مااااا  مااااا  وكااااا  كم ااااا

 يااااااااااي عاااااااااا دي لااااااااااديدً   ق اااااااااا ُد

    ملااااااي و ج لاااااا  ر    ااااااد  وُ اااااا  

    ااااااااااي  اناااااااااا     ااااااااااَ  عاااااااااا  َ  

 كثااااااااا  ي شاااااااااحل  ااااااااا  مُ    دقااااااااا

 وك  بااااااااًي   بااااااااًي جن ااااااااًي    ااااااااا  ً   

   كز اااااااااااا ً ود    اااااااااااا   وكاااااااااااا

 وزجنب ااااااااااااا   اااااااااااااي  و ل ااااااااااااا  

 وماااااااااا   ك اااااااااا   لاااااااااا   اااااااااادم 

 ثاااااااال  وقااااااااد   نااااااااي   اااااااا  وقاااااااا د ً 

 مااااااا    قااااااا  و ج ااااااا   ااااااا    اااااااي  

                                                                        

(: ) ــان أخباريـًا، صـاحب مؾـح وؽرائـب 969/ 09)  ششر أظنم افـبنء »دم  ؿال افذهبي = 

 وظجائب وؾـون، وـان معتزفقًا(.

 ..(.متعزفقاً  عقاً وـتبه ضاؾحة بلكه ـان صق: ) (942/ 9 ش )فسان ادقزان »دم  ؿال ابن حجر 

 شافعواصم من افؼواصم »وكؼده ابن افعريب دم ـتابه 

 .(48) ص فؾشقخ د. شؾقامن افعودةش كزظة افتشقع وأثرها دم افؽتابة افتارخيقة »واكظر أيضًا ـتاب : 

ظذ صقخه ؿايض  شمروج افذهب »حمؿد بن كاس افعبودي ـ حػظه ا  ـ أكه ؿرأ ـتاب  :ذـر افشقخ  ؾائدة:

 . شبريدة »: ظبدا  بن محقد، دم اجلامع افؽبر دم افشقخ يدةبر

 ابن ادعتضد افعباد. ظع ادؽتػي: بنا ظبدا افؼاشم  أبوادستؽػي هو    ( 0)

 هـ(، ؾخنؾته: شـة وأربعة أصفر إال أيامًا.444/ 8/ 24هـ(، وُخؾِع دم ) 444/ 2/ 4بويع فه باخلنؾة ) 

، وظؿره شـت وأربعـون شــة. واشـتؼل بؿؾـك افعـراق معـز  هـ(448ومات دم افسجن شـة )  

شـر  »اكظـر:  ، وطفر افرؾض واالظتزال ببـي بويه، كسـلل ا  افعػـو.وضعف دشت اخلنؾة جداً ، افدوفة

 (.604فؾسقوضي) ص شتاريخ اخلؾػاء »، (019/ 29 ش )أظنم افـبنء
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 حتاااااااااء إن   ملاااااااااي   ناااااااااء وقاااااااااا  

   إن لاااااااااااا   ر  قااااااااااااي    اااااااااااا ُل

 ماااا      اااا    اااا  جااااز  ً   و لاااا َ 

  ً ي ي ساااااااااا    ي ساااااااااا ي  مسااااااااااتد  

 ر    اااااااي   زيتاااااااًي   بااااااايً    َّوُ ااااااا

 وضاااااااا   ر جااااااااي   اااااااا     اااااااا    

   باااااااااًي  ااااااااا د   وكلااااااااا   كااااااااااً 

 

 و شاااااااااا ت    نااااااااااي  اناااااااااا  كااااااااااا   

 ثااااااال  حكااااااال    ااااااا     اااااااي  ز   

 ل م تااااااااااااد    ت  ياااااااااااا  مساااااااااااات 

 ثااااااااال    ااااااااا ن      ااااااااا     ااااااااا  ً 

  ي زيااااااا  قل اااااااًي ا باااااااًي ُ قُلااااااا ثااااااال 

 ووعاااااااا   ماااااااا   اااااااا د  ح ياااااااا  

 (1) هاااااااا    اااااااا   مل كاااااااا   مل  اااااااا    

 

ى
ىوإلوكىصورةىمنىالقصودةى،ىمنىطبطظىالمدتذرق:

                                                                        

(، وحتؼقـق: حمـي افـدين 294/ 9فؾبـاكقـة ) فؾؿسـعودي حتؼقـق: صـارل، ط.اجلامعـة ا  شمروج افذهب » (0)

أفػاظ احلضارة دم افؼرن افرابع  »د. رجب بن ظبداجلواد إبراهقم دم ـتابه (. وؿد أصار هلا 469/ 4ظبداحلؿقد ) 

 (.422) ص شاهلجري ـ دراشة دم ضوء مروج افذهب فؾؿسعودي ـ 
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ــ دم ادراجـع  ال دم ترجة إشـحاقأين مل أجد هذه افَهٔدة ذم مهدر آخر،  ُٛ وافًج

ن كؼل مَ  دم وال  ـش تاريخ دمشق» أليب افػرج ؾؼد أضال جدًا دم ترجته، وـذا ش األؽاين»  ، خاصةً تافقةاف

ُٝ أنٔدة، وِؿَدِمٓٚ، رؽؿ طراؾٜ هذه افَهظن ادسعودي افثًٚفبل مل يذـرهٚ، ومل  ، وظجب

ًٚ ظْٓٚ   ، مع إٔف ذـر ظددًا مـ ادَْـقٓت شقى بٔٝ ـنٚجؿـ حسٛ بحثل ـ يذـر صٔئ

 (1) ـ واهلل أظِؿ ـ . إضًّٜذم 

 

ىهو:وإدحاقىبنىإبراهومى
 ، ويؼـال: أبـو صـػوانأبـو حمؿـد ماهان، ويؼال: مقؿـون،إشحاق بن إبراهقم بن 

 .ه بادوصعادعروف وافُد  ،افتؿقؿي

ًٚ ، صٚحٛ افٌْٚ  وـٚن ابـ إظـرايب . إفٔٓؿ وؿد ٕٚدم مجٚظٜ مـ اخلٍِٚ ، وـٚن حمبب

 .يهٍف بٚفهدق واحلٍظ. وؿٚل إبراهٔؿ احلريب: ـٚن ثَٜ ظٚدًٚ 

 مـذـقراً ، ـٚن حسـ ادًرؾٜ حِق افْٚدرة جٔـد افنـًر ) : افبٌدادي وؿٚل اخلىٔٛ

  . ،ٍٚ ظْد اخلِ بٚفسخٚ ، مًيامً 

ومقضًف مـ افًِؿ ومُٕٚف مـ إدب وحمِـف : )  شفسٚن ادٔزان »ؿٚل ابـ حجر ذم 

وأمٚ افٌْـٚ   .مـ افروايٜ وتَدمف ذم افنًر ومْزفتف ذم ادجٚفس أصٓر مـ أن يدل ظِٔٓٚ

ؾُٚن أصٌر ظِقمف حتك ـٚن ادٖمقن مع مًرؾتف وظِّف يَقل: فقٓ مٚ شبؼ إلشـحٚق 

ًٚ  ،ٔتف افَوٚ  بحرضيتفقفَّ  :افٌْٚ ٓر بف ظْد افْٚس مـ وُص   ٕٕف أظػ وأصدق وأـثر ديْ

ى.، وأمٕٜٚ مـ ـثر مـ افَوٚة

                                                                        

 (.442وما بعدها . خاصة من ) ص( 402ـام دم ) ص شأحسن ادحاشن »دم ظدد من ـتبه، مـفا:    ( 0)
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 . (1)هـ،235) ت 
 

 

 (  وثرًا )        حسثىمسالطريقح عمل  
   :  شــز افػوائد دم تـويع ادوائد »ف ؿال ممف  

 افسـبوشك احلؾو: صٍٜ ]

وبْـدق، وصـرج، ورؿـٚق  حتتٚج إػ شُر، وؿىـر، أو ظسـؾ ٕحـؾ، ومـٚ  ورد،

ًٚ، وتًجــ بـٚفَىر مـع افسـُر افُْٚؾٜ، ؾتَ  ـف خنـْ َص افبْدؿٜ، وتدؿَّ ِّ دقَّ افسُر، وحت

 اددؿقق ومٚ  افقرد، وُيًّؾ ؾٔف أو يًجـ بٚفًسؾ افْحؾ.

ـؾ ظِٔـف ؿِٔـؾ مــ احلنـق بَـدر  َّ وتَىَّع ورق افُْٚؾٜ ظرض أربع أصـٚبع، وُيً

ؾ ذم مٚتريد، وتِػ إػ آخرهٚ ظذ احلنق، و َّ يِبَّس بَِٔؾ ظجغ، وُيَذ بٚفنرج، وُيً

                                                                        

                (،449إػ  268/ 9 ) فألصـػفاينش األؽـاين »(، 024ـ  022/ 9)  شتـاريخ افطـزي »اكظر دم ترجته :    (0)

ش تاريخ دمشـق»(،  462ـ  461) البن ادعتز ش ضبؼات افشعراء »( ،  7/494)  فؾخطقبش تاريخ بغداد »

ش افـوادم بافوؾقـات »، ( 219ـ  212/ 0) البـن خؾؽـان ش ؾقـات األظقـانو »، (042/ 8 ) البن ظساـر

عجـم م »(، 281ـ  261/ 2 ) البـن تغـري بـرديش افـجـوم افزاهـرة »(،  494ـ  488/ 8 ) فؾصـػدي

                                 فؾـذهبي  شتـاريخ االشـنم »(، 008/ 00)فؾذهبيش شر أظنم افـبنء »( ،  994/ 2) فقاؿوت ش األدباء

                       شكزهـة األفبـاء »(،  449ـ  444/ 04)  ـ ط. افســيـــ البـن ـثـر ش افبدايـة وافـفايـة »(،  9/789) 

البـن ش صـذرات افـذهب »، (48/ 2)  البن حجرش سان ادقزانف »(،  0/209)ش إكباه افرواة »(،  006 ) 

 (. 82/ 2 ) افعامد

 .ش شؾسؾة أظنم افعرب »ضؿن   حؿود بن أمحد احلػيد األول:: أؾردت ترجته دم ـتابغ

أ.د. خؾف رصـقد ش إشحاق بن إبراهقم ادوصع ظامل ادوشقؼى وافغـاء دم افعرص افعباد »بعـوان:  وافثاين 

 افؼصقدة. امومل أجد ؾقفط. افدار افعربقة فؾؿوشوظات،   ، كعامن
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م. ص، وُيَدَّ َّّ  افهحقن، وترش ظِٔف افسُر وافبْدق ادح

 :افسـبوشك احلامض صٍٜ

َُِٔك ذم افَـدر، ويقضـع مْـف مرؿـٜ ، وؿِٔـؾ  يٗخذ مـ افِحؿ اددؿقق مٚ ُ تٚر، ؾ

ْـٚع ادهىُٚ ،وحقائٟ بَؾ، وصـرج، وخـّؾ، وؾٍِـؾ، وبْـدق، أو فـقز ، ورؿـٚق ب

ص ؿرصٜ واحدة بَـدر افرؽٔـػ أو دوٕـف ظـذ  افُْٚؾٜ، ؾَتُدقَّ مجَٔع افِحؿ ٕٚظاًم، وُيَرَّ

ُٔنـٚل  َِٛ ذم افىٚجـ، وُيََىػ ريّـف إػ حٔـٞ يسـتقي، ؾ َِؼ، ثؿ يَ ؿدر افِحؿ، وُيس

َِّؼ افىٚجـ ظذ افْٚر، وُتًّؾ ؾٔف  ًٚ أخرى ٕٚظاًم، وخُتَرج ظروق افِحؿ، وُتً ويدّق ضريَ

 افنرج.

ة، ويسُٛ اخلؾ ذم افىـٚجـ، وختـّرط وتَ ر ثٚين مرَّ َّّ ع افِحؿ اددؿقق ؾٔف حتَّك ُي

ـص ويـدق  َّّ ًٚ، وافبْدق ي َِٛ حتك يذبؾ، ويسّط افِقز خنْ ظِٔف حقائٟ افبَؾ، وُيَ

ؾ ظِٔف. وٓ تزال تٌع ظِٔف حتك يْنػ مجٔع  َّ ـذفؽ، ويَِك ظِٔف، وُيدق افٍٍِؾ وُيً

د.اخلؾ افذي ظِٔف، ؾتَىع افرؿٚ  ق ظرض أربع أصٚبع، ويْزل ظذ افْٚر بٚحلقائٟ، ويزَّ

ويٗخذ مْف ظذ ؿدر مٚ يتٚج، ؾتًّؾ مْف ذم ـؾ ورؿٜ، وتِػَّ إػ آخرهٚ، وتِـبس 

بَِٔؾ ظجغ، ويَذ بٚفنرج، ويَىع ظِٔف حقائٟ افبَؾ إخرض، وُيًّؾ ذم إوظٜٔ، 

ؾ افسْبقشؽ، وترشَّ ظِٔف يٚشّغ َّ  (1) اكتفى..  [ وُيً

                                                                        

جمفـول، حتؼقـق: مـاكوين  ( وهو من ـتـب افـساث دمف ـٍف 91ـ 49ص )  شــز افػوائد دم تـويع ادوائد »  ( 0)

هــ، ط. األوػ 0404ماريف  و  ديػقـد وايــز.  ط. دار افـشــر ؾـراكتس صـتقز صـتوتؽارت، بـروت 

 رؿقة دم بروت، ضبع دم ادطبعة افؽاثوفقؽقة. ـم، إذاف ادعفد األداين فألبحاث افش0994

 ( بابًا.24وؾقه: )  صػحة بافػفارس(، 409)  افؽتاب
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بٔٚن أن افسْبقشـؽ ذم  (1)دمفف جمفول شافطبقخ دم ادغرب واألكدفس »ودم ـتاب 

ٕقظٚن: شْبقشؽ ادِقك، وشْبقشـؽ افًٚمـٜ، وافثٕٚٔـٜ : ثالثـٜ  شادٌرب وإٕدفس »

 إٔقاع. وفوٕدفسٔٔغ ضريَٜ أخرى ذم ظِّٓٚ... وؿد ذـر وصٍٓٚ.

 

، ؾ٘هنـٚ شْـز افٍقائـدـ »ذم ـتـٚب  ُأخع مسٗفٔتل مـ هـذه افقصـٍٜ حتذير صحي:

ر ـٕنـبٜ، ـٌرابٜ أشام  حمََٔٓـٚ ودار رب ؾٔٓٚ ـثر، وإشام  ؽريـضالشؿ خمٍٜٔ، افو

 افُتٚب !!

مـ يًّؾ هـذه افقصـٍٜ، ؾـ٘ن مهـره ٕزفـٜ مًقيـٜ، ومنـٚـؾ صـحٜٔ بٚضْٔـٜ و

 وطٚهريٜ.

ََِؿ ـٔػ تًٚين افْسٚ  إول ذم إظداد افىًـٚم، وتسـٖل فؽ مٚ ـتبُتف   إٓ فتَرأه وتً

 اهلل افًٚؾٜٔ.

ُٝ مْٓٚ َم ٓ ظعَّ ؟  َِ  هؾ تراين أن إسِ

 

هـ( 7ؿبل مـتصف افؼرن  ـتابه تلفقف نُ ) زمَ   (2)األكدفسـي ؿال ابن رزين افتجقبي 

  مــ افسـُر، وُيـؾَّ بـام  افـقرد،  يٗخـذ ؿـدر افٍُٚيـٜ: افسـبوشك: ) ظّؾ

                                                                        

ري فؾدراشـات ـ( حؼؼه وكؼه: أمزوزيو أويثى مراكـدا، ط. صـحقػة ادعفـد ادصـ204و  007) ص   ( 0)

م. أؾاده د. رجب بن ظبـداجلواد إبـراهقم 0962ـ 0960االشنمقة دم مدريد، ادجؾدان افتاشع وافعاذ 

 (.40ـ 41) ص  شدراشة دم كػح افطقب فؾؿؼري أفػاظ ادلـل وادؼب دم افعربقة األكدفسقة ـ »دم ـتابه: 

ي، ؾؼقـه، ـأبو احلسن ظع بن حمؿد بن أيب افؼاشم حمؿد بن بن أيب بؽر بن رزين افتجقبي األكدفسـ  اشؿه:    (2)

   أديب، ـاتب.
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 ِٔ ْٜ، حتك يِتػَّ ويهر مثؾ وُيوٚف إفٔف فقز مدروس ـٚفًجغ، وُيؽ برؾؼ ظذ ٕٚر ف

ـؿ، وشـْبؾ،  (1) حنق افَٚهريٜ ثؿ ُيسك ظـذ افْـٚر، ويوـٚف إفٔـف فـقز مَنـقر مٓنَّ

وؿرٍٕؾ، ويسر مهىُك، وزٕجبٔؾ، بًدمٚ حتؾ هذه افًَٚؿر مسحقؿٜ ذم مٚ  ورد ؿد 

 حؾَّ ؾٔف ؿِٔؾ ـٚؾقر ومسؽ.

ؾ مْف أؿراص ؽِٔي  َّ ـرويـة افشـؽل، ٜ وُيًَجـ اجلّٔع حتك يّتزج ويِتحؿ، وُيً

، وهذا هق افسْبقشـؽ حََٔـٜ، وافـذي يهـًْف أهـؾ اؾرئَـٜ حمنـقًا ظذ ؿدر افؽف

 (2) ، ا.هـ. ؾؾقس بؿستحسن، وال مستطاببٚفِحؿ، 
 

 : ٕمقر: ]] ابتسامة[[  مـؽر ؽريب !! وـنمه 

َّٕك ٕٕدفز احلذؿٜٔ، ؾٚر شافسْبقشؽ »أن  .0  ُؿ ؾٔٓٚ.شٜٔ ثؿ ظربٜٔ، ؾٖ

َِّـٞ،  وهل مثِثٜ حمنقة .2 بـٚفِحؿ ب٘مجـٚع !! ومــ مًـٚين افسّبقشـٜ: ادث

وؿقل ادٗفػ بٖهنٚ: ؿرص ؽِٔظ، وـرويٜ افنُؾ، وبَدر افُـػ، ؽـر حمنـقة 

بٚفِحؿ، وَجْزُمُف بٖن هذه هل افسْبقشـؽ احلََٔٔـٜ، ؿـقل ؽـر صـحٔح افبتـٜ، 

وؿريـٛ مــ  وووصٍف ادذـقر يىٚبؼ ؿرص خبز، ٓ ؿىًـٜ صـٌرة حمنـقة !!

 بٔتزا بٚخلوٚر !!وصٍف مٚ يسّك 

ؾرئَٜ بٚفِحؿ ؽر مستحسْٜ، ؽر صـحٔح، ٕن ؿقفف بٖن افسْبقشؽ إ .4

أصِٓٚ ذؿٜٔ حمنقة بـٚفِحؿ، وؿّٔتٓـٚ احلََٔـٜ بـٚفِحؿ، وظـدم آشتحسـٚن 

                                                                        

   (.248ذـر ادمفف ضريؼة ظؿل افؼاهرية ) ص    (0)

 (.290رزين افتجقبي ) ص  البن شؾضافة اخلوان دم ضقبات افطعام واألفوان »   (2)
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خمٚفػ إلمجـٚع إمـٜ !!  ام هل مـ ادِٗفػ ؾَط ـ رأي  صـخيص ـ وآشتىٚبٜ إٕ

ًٚ  ؾٚفْٚس ـِٓؿ ! ؿد تِذذوا هبٚ واشتحسْقهٚ  ]] ابتسٚمٜ [[ .صُاًل وموّقٕ

 

ه أجـقدُ : افسـبوشـق)  : هـ تؼريبًا ( 806اآليديـي ) ت  بن ظع ؿال خرض

 َّّ  ض بّٔٚه افٍقاـف، أو بٚخلؾ.ادح

، ؽٌِٔظ،  ـر إػ افـرأس، يـػـع وهق: حٚر  ضويُل افوؿـوِف دم ادعـدة، ُمعط ـش، ُيبخ 

ة، واهلضوم اجلق ـ ى ـثـرًا، وخبـُزُه أصحاب افؽد  وافرياضة افؼويَّ دة، وإذا اهنَضـم ؽـذَّ

 اليؽاد يـفضم.

ـف، و َُ ـَؾ ُمَدؿَّ َّ ـض، وُي حُت وصًْتف: أن ُيً ـَّّ ، وُيَـذ ذم افسـبوشـقؿـٚق ك بـف رِ نَّ

 (1) ،.افدهـ

 

 الشعر في حسىمثسال
 

ُٝ ذم  : هـ( 429ؿال أبو مـصور افثعافبي ) ت  وأحسـ وأطرف مـٚ شـًّ

نٚجؿ ـُ  ـتٛ هبٚ إػ صديؼ فف يستدظٔف:، و(2)وصػ أضًّٜ صتك ؿقل 

َٜٕ  متك تْنط فوـؾ * ؾَد ُزخِرَؾٝ اجلُق

ْٓٚ  افىٚهل * فْٚ أحسـ تزئْٜ.  وؿد زيَّ

                                                                        

 .(264فًيديـي ـ  حتؼقق د. ؾاتن إبراهقم ـ ) ص  شصػاء األشؼام ودواء اآلالم » ( 0)

                    ــ حتؼقق د. افـبوي صعنن ــ بتؼـديم وتـلخر  شديواكه »، وأبقات دم هـ(461) ت هو: حمؿود بن احلسغ  ( 2)

 (.412ـ 410) ص 
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 إػ أن ؿٚل:

ُٔقٍج * ؿَهْدٕٚ فؽ تىجَْٔف ْٓ وج وَض  وؾرُّ

 فْ َْ يْ ذِ رْ ضَ  رِ ثْ ذم إِ  ةٍ مَِْق * وَ  وشـبوشَؽةٍ 

 إػ أن ؿٚل:

َْٔفيقِفْدَن فذي افتخّـــــ *  ـــــٜ جقظ ِٓ  ًٚ وُيَن

.ًٚ  (1) وهل ذم مخس وظؼيـ بٔت

                   :  هــ( 0169محد بـن حمؿـد بـن ظؿـر اخلػـاجي )ت ؿال صفاب افدين أ

 اشتدظٚ  صديؼ فف:) ـَقفف ـ أي ـنٚجؿ ـ ذم 

 زيَْفثر َضرْ ذم إِ مَِْق * َوة    شـــبـوشـجـةو

 ظْدي فؽ دشتجٜ * مىبقخ وؿْْٔفو

وج *   أجدٕٚ فؽ تىجْٔفوضٔٓقج وؾرُّ

 ؾام ظذرك أن ٓ  * ترى ذم شُره ضْٔف.   

 : رؿٚئؼ ُيَنك، وأهُؾ مك يَقفقن فف: شْبقشؽ.ششْبقشجٜ »

 .ًٚ ب أيو  وضرزيْف: اشؿ ضًٚم مًرَّ

ة افهٌرة. ب دشتل، وهق : اجلرَّ  وضٔٓقج ـدجيقر، ودشتجٜ مًرَّ

ـِديـ، يَـٚل: شـُران ض ْٔـف، بًّْـك: ٓ وؿقفف: ذم شـُر ضْٔـف. مــ أمثـٚل ادقفَّ

 (2) يتامشؽ،.

                                                                        

 (.410حتؼقق د. افـبوي صعنن ) ص  شديوان ـشاجم »(، وافؼصقدة دم 441) ص  شاشنأحسن ادح »   ( 0)

ِخقل »  ( 2)  (.47هـ  ـ  ) ص 0282ـ ط. افوهققة   شصػاء افغؾقل ؾقام دم ـنم افعرب من افدَّ
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اق ) ت   : هـ( 699من ؿصائد افٌاج افورَّ

 ظجِٝ بديٜ ؾُرة  ادتقام  *  ٌػ ل واِص غ مِْحَْ مٚ إٔهػ افهَّ 

ـَ مل يد مِؽ افِه  َّ   *مْٓام   غ أحس  ريـ ظْد ـاملأخقيـ ـٚفَ

 ٚلشب  ض بًٚرِ  حػَّ  ـٚخلدِ  *أرز دمٚوره هريسٜ  ؾستؼ 

 بٚلِ ؼ افرِس ِق افوّر مرؿَّ ُح *   شـبوشجا وذا ويروؿْل مع ذ

 ًٚ  (1)ؿٚلِ  وفف مـ إؿقام صخٌص  *  ف إٕٚم حتبُّ  فف ـؾُّ  ظجب

 
 
 
 
 
 

                                                                        

 ـ ط. أبـو طبـي ـ شمسافك األبصـار دم ممافـك األمصـار »هـ( دم 749ذـرها ابن ؾضل ا  افُعَؿري ) ت  ( 0)

(09 /224). 

  وأضول ؿصقدة اختارها  ؿصقدة دم رثاء محار.اكتؼى ابُن ؾضل ا  من ديوان افٌاج مؼطوظات وؿصائد،   

رؾقـق أيب ،  افٌاج افوراق، ادرصي األديب ادشـفور: )  (802/ 09)   شتاريخ االشنم »ؿال افذهبي دم 

 احلسغ اجلزار.

 .(مدح أـابر ،وصعره شائر، ظاش ثامكغ شـة ،حمؿد بن حسناشؿه ظؿر بن  ،مات بؿرص دم جادى األوػ

 .(64/ 9فؾزرـع )ش األظنم »(، واكظر: 4/041فؾؽتب )  شؾوات افوؾقات »وفه ترجة دم:  
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 هـ8في القرن  «الهىذ » في حسىمثسال
 

 : شااْـد »أثْٚ  حديثف ظــ  شرحِتف  »ذم  (1)هـ( 779ذـر ابن بطوضة ) ت 

  ( ًٚ ق حلؿ مٓـروس مىبـقخ بـٚفِقز واجلـقز ، وه (2)شؿوشكيسّقٕف  ثؿ جيًِقن صٔئ

ـ، يوًقن أمٚم ـؾ ِّ ة بٚفسَّ َِقَّ وافٍستؼ وافبهؾ وإبٚزير، مقضقع ذم جقف رؿٚؿٜ مَ 

 (3) ..،.إٕسٚن مخس ؿىع مـ ذفؽ أو أربًًٚ 

 ضًٚم افْٚس ذم افقٓئؿ.إذـر ظٚدهتؿ ذم   وؿال دم موضع آخر: )

َّٕ  ا ؿ ببالد ااْد وببالد افرسَّ وظٚدهُت  رغ مـ أـؾ افىًٚم ذم افقفّٜٔ جًؾ أمٚم ؾُ ف إذا أ

ْٓ  فُ بْ ِص  رؾٚ  وافٍَٓٚ  وادنٚيخ وافَوٚة وظٚ ٌ ـإٕسٚن مـ افن ـِؾ   ،ؿـقائؿ فـف أربـعُ  ،دِ اد

وأربًٜ أؿـراص  ،وجًؾ ظِٔف افرؿٚق ورأس ؽْؿ منقي   ،ف مـ اخلقضشىحُ  سقٌج ْْ مَ 

مـ احلِقا  ـٖهنٚ أجر،  مٌىٚة بٖربع ؿىع ،بٚحلِقا  افهٚبقٕٜٔ ةممِقَّ  ،مًجقٕٜ بٚفسّـ

ك ذفؽ افقظٚ  بثـقب ٌىَّ ويُ ،  وافسؿوشكمـ اجلِد ؾٔف احلِقا   مهْقظًٚ  صٌراً  وضبًَٚ 

ُّّ ويُ  ،ؽْؿ رأسِ  ف ٕهُػ ؾ أمٚمَ ًِ ـ ذـرٕٚه ُج دون مَ  ـ ـٚنؿىـ جديد، ومَ  ـس  ،ٜقٕف افزفَّ

 .ٚ ذـرٕٚهومَدار افْهػ مم

                                                                        

  .أبو ظبد ا  افطـجي ،افؾوايت حمؿد بن ظبد ا  بن حمؿد بن إبراهقم اشؿه:   (0)

وهي ظذ صؽل  ( Sanbusa)  دغريب بؼوفه: من أصل ؾارد: ظؾَّق حمؼق افرحؾة: ظبداهلادي افتازي ا  (2)

قه دم ادغرب  ، تصغر بـراءة: افرشـافة افصـغرة، أضؾـق شبريوة »جع  شافزيوات »مثؾَّث، ظذ كحو ما ُكسؿ 

 ظؾقفا تشبقفًا: ألهنا ُتطَوى ظذ وادم داخؾفا من فوز وكحوه(. 

حتؼقـق : ش حتػة افـظار دم ؽرائب األمصار وظجائب األشػار» ـ  (. ادسامة  بِ 90/ 4ش )  رحؾة ابن بطوضة»   (4)

 .دم مخس جمؾدات  ـ ط. أـاديؿقة ادؿؾؽة ادغربقة ـظبداهلادي افتازي  
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 أحدٍ  مـ ذفؽ، ويرؾع رجٚل ـِؾ  ًؾ أمٚمف مثؾ افربعُج  ومـ ـٚن دون هٗٓ  أيوًٚ  

 ًؾ أمٚمف.مٚ ُج 

ُٝ ، ل مٚ رأيتٓؿ يهًْقن هذا بّديْٜ افرسا وأو أن  حرضة افسِىٚن أوزبؽ، ؾٚمتًْ

 !  مل يُـ م بف ظٓد يرؾع رجٚم ذفؽ إذْ 

 (1) .،فدار ـزا  افْٚس مـ ضًٚم افقٓئؿ  وـذفؽ يبًثقن أيوًٚ 

د. ظبدافًزيز بــ  مـ شابـ بىقضٜ رحِٜ »ذم  ظذ هذين افـصغ اشتػدُت افوؿوف

ذم ـتٚبف  إشتٚذ ذم ـِٜٔ افٌِٜ افًربٜٔ ذم جٚمًٜ اإلمٚم حمّد بـ شًقد ذم افريـٚض ـــ حٔد  احلّٔد 

ابـ بىقضٜ وجٓقده افٌِقيٜ واجلٌراؾٔـٜ ـ أفٍـٚظ إضًّـٜ وإذبـٜ  »افْٚؾع ادٍٔد: 

ًٚ ـ   (2).شإّٔقذج

بـٜ، ومــ افتجٔبـل، إفٍـٚظ افٍٚ :مــ احلّٔـد وؿد َٕؾ د. وادحِبـل، رشـٜٔ ادًرَّ

َِ   أنَّ   وأؾٚدَ  .، وافتقبخلودوزي    (3).هْديٜ ؾٚرشٜٔ افسؿوشك ػ ذـر أنَّ د. ظٚدل خ

رحِـٜ  »، ذم جدول إحهٚئل بٕٚضًّـٜ ادـذـقرة ذم 41وذـر د. احلّٔد ذم ) ص

 افٍٚرشٜٔ. ااْديٜ أو :ضًٚم، افبِد: ااْد، افٌِٜ شافسّقشؽ »، ؾذـر أن شابـ بىقضٜ

ٓيـدل ظـذ أهنـٚ  شااْد »هـ، اذه إـِٜ ذم 779ابـ بىقضٜ ) ت  ـرَ ذِ  إنَّ  وأؿول:

                         ـرت ؿبؾ ابــ بىقضـٜ بًـدة ؿـرون، وطـٚهر آشـؿ ادختـقم بٚفُـٚف هْديٜ، ؾَد ذُ 

                     ، وفًـؾ ٕىـؼ ااْـقد اـٚ بتحريـػ وختٍٔـػ يدل ظذ أن افٍِيٜ ؾٚرشٜٔ ششْبقشؽ »

                                                                        

 (. 249ـ 4/244ش )  رحؾة ابن بطوضة»   (0)

 م.  2119ـ 2118(. وافؽتاب حاز ظذ جائزة ابن بطوضة فؾدراشات 96) ص  (2)

 (.70د. ظادل خؾف ) ص شبطوضة معجم أفػاظ ابن »  (4)
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قشؽ » ُّّ  ـ واهلل أظِؿ ـ . وربام هل بتنديد ادٔؿ شش

 «األوذلس » في حسىمثلسا
افبـٚب افسـٚدس: ذم   هــ(0140تأمحد بن حمؿد ادؼري افتؾؿساين )ؿال  

ن ظذ إٕدفس مـ أهؾ ادؼق، ذم ترمجٜ: رئٔس ادٌْغ: أيب احلسـ ظـع بــ وافقاؾد

ٛ بِـ  ََّ  :هـ، 238مقػ ادٓدي افًبٚد ) ت  شٚبزري »ٕٚؾع، ادِ

   ( ... َّّ ، وهـق مهـىْع (1) ك ظْـدهؿ بٚفتٍٚيـٚوممٚ اخسظقه مـ افىبٔخ افِقن ادس

وافُبـٚب، وئِـف ظْـدهؿ فـقن افتَِٔـٜ ادْسـقبٜ إػ  بافسـبوشـقافرضبٜ حمذ افُزبرة 

 (2) .،زريٚب

 ؿ مـ ادؼق.ذم إٕدفس وردت ظِٔٓ شافسْبقشؼ »أن  ُظَِِؿ مـ هذا 

 هـ،.7) ت افَرن  األكدفسـي ابن رزين افتجقبيوشبق ذـُر ؿول  

   

                                                                        

مـن بسـائط ش ـتـاب افطبـقخ »افتػايا: ظددها صاحب  ):   شكػح افطقب »ؿال إحسان ظباس دم حتؼقؼه ل    (0)

  :وهي أكواع مـفا ،األضعؿة

ضاف إفقفا مؾـح وؾؾػـل وـزبـرة ويُ  ، من حلم افضلن افػتي افسؿغ دم ؿطع صغاررضَّ وحُت  :افتػايا افبقضاء

وجتعل ظذ كار فقـة وحترك، وجيعـل  ،وماء ،ومغرؾة من افزيت افعذب ،من ماء بصؾة مدؿوؿةيابسة ويسر 

  .إفقفا ماء افؽزبرة افرضبة ردهتا خرضاء أضػَت أؾقفا بـدق وفوز مؼؼ مؼسوم، ؾنذا 

 .  ( ش009 - 008، 88 - 89ـتاب افطبقخ  » .مـفا مؼؿقة وأكواعٌ  ،مؼؾقة :وأخرى ،ضةـتػايا مبق :ومـفا

( دم افباب افسادس: 028ـ 027/ 4 إحسان ظباس )حتؼقق:  شكػح افطقب من ؽصن االكدفس افرضقب »   (2)

 ن ظذ األكدفس من أهل ادؼق.افواؾدو

د. رجـب بـن  شرب دم افعربقة األكدفسقة ـ دراشـة دم كػـح افطقـب فؾؿؼـريـأفػاظ ادلـل وادش »واكظر : 

 (.40ـ 41ظبداجلواد إبراهقم ) ص 
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فـي الدـذي     «جـام  سـفيان الثـىر     » تِـح سىمثسلا ُلقَِّثت 
 واألثر والفقه
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إمـٚم ذم افًِـؿ  هـ(060هـ  ـ 97االمام شػقان بن شعقد افثوري افؽودم ) 

 ِّ ًٚ ُش ًٚ جٚمً ذم  شجـٚمع شـٍٔٚن افثـقري افُبـر »ل وافًّؾ وافزهد وافقرع، أفَّػ ـتٚب

ًٚ ظذ إبقاب.مـ أوائؾ مٚ ُص وهق افٍَف واحلديٞ،   ِْػ ذم احلديٞ مرتب

ذـر أبق داوود ذم رشٚفتف إػ أهؾ مُٜ بٖن جٚمع شٍٔٚن مـ أحسـ مٚ وضع افْٚس 

 مـ اجلقامع.

 بِغ اجلٚمع صٓرة مل تبٌِف ـثر مـ ادهٍْٚت.

 .  ــ  رب بف ادثؾـوـ وهق افذي يُ ـ  افُبر وفإلمٚم شٍٔٚن ثالثٜ جقامع:

 .افهٌر، و افقشطواجلٚمع 

فريـٚض بــ حسـغ  شجـٚمع شـٍٔٚن افثـقري ـ مْزفتـف، مًٚدـف، روايٚتـف »إير: 

ن، ط. إوػ  82) ؽـالف ظبدافِىٔػ افبٌـدادي صـٍحٜ، ط. افـدار إثريـٜ ذم ظـامَّ

 هـ0430

ى
ى
ى
ى
ى
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،ىكمدداىلقبددواىى«جددامسىدددفوانى»بىىىشالدمبودددظى»(1)الطفولوددونىىَبقَّددَل

ى:كثورًاىمنىاألططمظ
ى

ىأصلىالمَثل:
ى

، ُيرضب ادثؾ بجٚمع شـٍٔٚن جامع شػقان)  : هـ( 429ؿال افثعافبي ) ت 

 فِق اجلٚمع ـؾَّ صس، ـام ُيرضب ادثؾ بسٍْٜٔ ٕقح. شافٍَف »افثقري ذم 

ًٚ، ؿٚل: م ًٚ أو ـتٚب ٚ هَق إٓ شـٍْٜٔ وظٓدي بٖيب بُر اخلقارزمل إذا رأى رجاًل جٚمً

 ٕقح، وجٚمع شٍٔٚن، وخمِط خراشٚن.

                                                                        

افداخل ظذ افؼوم من ؽـر  :افطػقع :األصؿعيؿال ل. إفقفا، وؿد تطػَّ  دعَ مل يُ  يدخل وفقؿةً  يفذُطػقع: ااف  ( 0)

وأرادوا أن أمره يظؾم ظـذ افؼـوم، ؾـن  أن يدظي، ملخوذ من افطػل، وهو إؿبال افؾقل ظذ افـفار بظؾؿته.

 يدرون من دظاه، وال ـقف دخل إفقفم.

ظبد ا  بن ؽطػان، وـان يليت افـوالئم  يل: رجل من أهل افؽوؾة من بـ ضػقؿال يعؼوب: هو مـسوب إػ

وددت أن افؽوؾة  »ظراس، وضػقل افعرائس. وـان يؼول: ظى إفقفا، ؾؽان يؼال فه، ضػقل األمن ؽر أن يد

 ش. مـفا صئ برـة مصفرجة ؾن خيػى ظعَّ 

ن ابن خافويـه: افطػـقع، وافـوارش، حؽى ابن بري ظوفه أشامء أخر،   افوارش. :ى افطػقعوافعرب تسؿ  

 وافواؽل، واالرصم، وافزالل، وافؼسؼاس، وافدامر، وافدامق، وافزامج، وافؾعؿظ، وافؾعؿوظ، وادؽزم.

حمؿـد  افعنمـة: ، وؿد جـع(479/ 29 ش )تاج افعروس »، (0792/ 9 ) فؾجوهري شافصحاح »اكظر:  

 (.244ـ 228) ص شيةأشامء فغو »افطػقع دم ـتابه  أشامءَ   ادؽي حسغ

افتطػقل وحؽايات افطػقؾقغ، وأخبـارهم،  »هـ( ـتاب مطبوع ، وظـواكه 464وفؾخطقب افبغدادي ) ت 

 صػحة(. 241ــ حتؼقق د. ظبدا  ظسقنن ـ ) ؽنف  شوكوادر ـنمفم، وأصعارهم



 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  التراثىكتبفيىىىـحسـثىمسـال
 

 45 

 

 وؿٚل أبق ظبداهلل بـ احلجٚج:

ُٝ مـ احلؼ بٌوبٚن.  بٚهلل ؿقفقا م وٓ تٌوبقا * فس

َٝ يٚ جٚمَع شٍٔٚن. ًٚ * أحسْ ؾٌَر وذل  ومخقل مً
 (1) 

 (2) شجامع شػقان »ب  شافسؿبوشة »واكظر دم تؾؼقب 
 

 

 هقفكتة ال في حسىمثسال
 

ذم بـٚب  احلـػقـة، وافبٔـع، وذم إيـامن :ذم افشاؾعقةذم بٚب افربٚ، و ـابؾةاحلذـرهٚ 

 .إيامن

 الدىاتلح:
 دم باب افربا وافرصف:  هـ(621) ت  ادؼدد ؿال ادوؾَّق ابن ؿدامة

ذم بٔع احلْىٜ وؾروظٓٚ، وؾروظٓٚ ٕقظٚن: أحدمهٚ : مٚفٔس ؾٔـف ؽـره ـٚفـدؿٔؼ )  

صبٚهٓٚ، وٓجيقز وااريسٜ وافٍٚفقذج وافَّْنٚ ، وأـٚخلبز  وافسقيؼ، وافثٚين: مٚؾٔف ؽره

 بٔع احلْىٜ بنس مـ ؾروظٓٚ، وهل ثالثٜ أؿسٚم...

                                                                        

( 99/ 0قـه أيضـًا: ) (، واكظـر ؾ244( رؿم ) 290/ 0فؾثعافبي )  شثامر افؼؾوب دم ادضاف وادـسوب »  ( 0)

 (.0/424(، و ) 44رؿم ) 

ل ظؾقـه دم ادضـاف وادضـاف إفقـه »دم ـتابـه   هــ(0000وكؼل ما شبَق ادِحبـي  ) ت                                  شمـا ُيعـوَّ

 (.4920( رؿم ) 2/691) 

/ 9) هــ(962دون ) ت البـن محـ شافتـذـرة احلؿدوكقـة »،  (2/087 )هـ( 420فًيب ) ت  شكثر افدر »  ( 2)

                 فريـاض بـن حسـغ ظبـدافؾطقف افبغـدادي  شـ  جامع شػقان افثوري ـ مـزفته، معاده، رواياتـه »، (042

 (.44ـ 40) ص
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 ثؿ حتدث ظـ مسٖفٜ بٔع بًض ؾروظٓٚ ببًض...

 ثؿ ؿٚل: 

ؾهؾ: ؾٖمٚ مٚؾٔف ؽره، ـٚخلبز، وؽره، ؾٓق ٕقظٚن: أحدمهٚ: أن يُـقن مٚؾٔـف مــ 

 ًِ ؾ ؾٔف دهِحتف، ــٚخلبز وافََّْنـٚ ، ؾٔجـقز بٔـع ــؾ ؽره ؽر مَهقد ذم ٍٕسف، إٕام ُج

واحد مْٓام بْقظف، إذا تسٚويٚ ذم افْنٚؾٜ وافرضقبٜ، ويًتـز افتسـٚوي ذم افـقزن، ٕٕـف 

ر بف ذم افًٚدة، وٓ يُّـ ـِٔف.....  يَدَّ

أحدمهٚ بٚفَْص ذم ثٚين احلـٚل،  بٚفٔٚبس: ٍٕٓرادِ  ِٛ ضْ وٓ جيقز بٔع افرَّ  إػ أن ؿٚل: 

 بٚفتّر.  َٛ ضَ افرُّ  ؾٖصبفَ 

 :رْ ُثـُْ رضـقبتٓام إذا مل يَ  افْٚر مـ أحدمهٚ أـثر مـ أخـر حـَٚل  أخذِ  وٓ يّْع زيٚدةُ 

يثٜ بٚفًتَٜٔ. وٓ يِزم مٚ ؾٔـف مــ احلدِ  بٔعَ  فَ مْف، أصبَ  زُ افتحرُّ  ـُ ٕن ذفؽ يسر، وٓ يُِّ 

 ج.ْرَ ذم افنَّ  ؾٔف، ويراد دهِحتف، ؾٓق ـٚدِِح  ادِح وادٚ : ٕن ذفؽ فٔس بَّهقدٍ 

ـَ  ٔعَ ، بِ ًٚ ٔتَ تِ ؾَ  َؾ ًِ ، وُج قَّ دُ ، ؾَ زُ بْ اخلُ  َس بِ يَ  وإنْ  ـَ ٔالً بّثِف   ف.إػ أصِِ  دَّ ، ؾرُ فُ ُِ ْٔ ـَ  : ٕٕف أمُ

َّٕ  فٌ وؿٚل ابـ ظَٔؾ: ؾٔف وْج    ف إتَؾ إفٔف. آخر، إٔف يبٚع بٚفقزن: ٕ

 زِ ْبـ، وافٍـٚفقذج، وُخ ةِ رَ ْيـزِ ه ممٚ هق مَهقد، ـٚاريسٜ، واخلَ افْقع افثٚين، مٚ ؾٔف ؽرُ 

 ٕقعٍ  ، وٕحقه، ؾال جيقز بٔع بًوف ببًض، وٓ بٔعُ وافسـبوشك، ْٟ ِٕٚ َْ َُ ْن ٚزير، واخلُ إبَ 

واحد مْٓام ينتّؾ ظذ مٚ فٔس مـ جْسف، وهق مَهـقد، ــٚفِحؿ  ـؾَّ  آخر: ٕنَّ  بْقعٍ 

ذم ذفـؽ،  ذم ااريسٜ، وافًسؾ ذم افٍٚفقذج وادٚ ، وافدهـ ذم اخلزيرة. ويُثر افتٍـٚوت

 ؾال يتحَؼ افتامثؾ ؾٔف. 
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 (1) .،وإذا مل يُّـ افتامثؾ ذم افْقع افقاحد، ؾٍل افْقظغ أوػ
 

 

ـشاف افِؼـاع ظن  »مع ذحف  هـ،968) ت  فؾحجاوي شاالؿـاع »جٚ  ذم 

)وٓ، يهـح   ]]: رفـذم أبقاب افربٚ وافه هـ، 0150فِبٓقيت ) ت  شاالؿـاع

ؾٓـق ـبٔـع احلْىـٜ  ،قيَف، ٕن افْٚر ؿد أخذت مــ افسـقيؼ)بس ، ـُز  ِٛ بٔع )دؿٔؼ َح 

 ادَِٜٔ بٚفْٔئٜ.

 ،ـسـبوشكوٕحقهٚ،  ٖ،وٕن ،وؾٚفقذج ،يسٜرِ وهَ  ،ٓبٜٔوزَ  ،)وٓ، يهح بٔع )خبز

 [.....ٖتك افًِؿ بٚدامثِٜؾال يتَ  ،، ٕن ؾٔٓٚ مٚ ً فِ بِ ريرة )بحَ وَح 

)ؾ٘ن ـٚن ؾٔف، أي ذم ادىبقخ )مـ ؽره مـ ؾروع احلْىٜ ممٚ هـق مَهـقد وؿٚل: ] 

ـٚاريسٜ واحلريرة وافٍٚفقذج وخبز إبٚزير ؾال جيقز، أي اخلبز ادوٚف إفٔف إبـٚزير 

 ،وٕحـقه ،وافسـبوشـك ،ؽِٕٚ َْ َُ ْنـواخلُ ) َهد ـام تَدم ادَهقدة ٓ افٔسرة افتل ٓ تُ 

ظجقة  دِ ٕٕف مـ مسٖفٜ مُ  :بًض، ـبٔع هريسٜ هبريسٜؾال جيقز بٔع بًوف ب ـٚفًُؽ، )

 .ٖيتتو ،ودرهؿ

 ،أو هريسٜ بحريـرة ،ريسٜٕقع مْف بْقع آخر، ـبٔع خبز هبَ  بٔع)  )وٓ، يهح أيوًٚ  

 (2) .[  ُٕٜٚ دٚ تَدمَُْ ْن بخُ  شـبوشؽةأو 

 

 

                                                                        

 .(96/ 02) شافؼح افؽبر ظذ ادؼـع» (، واكظر: 84ـ  6/80 ) شادغـي»  ( 0)

بحاصقة  افروض ادربع »واكظر: (.21و 06/ 8وزارة افعدل ـ ) فؾبفويت ـ ط.  شـشاف افِؼـاع ظن االؿـاع » ( 2)

 . (919/ 4ش )ابن ؿاشم
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 الشافعيح:
ى

واخلبـز  ) : هــ،974ٓبــ حجـر اأتّـل ) ت  شحتػـة ادحتـاج »متـذم  

ر ظـذ إصـٓر ـيتْٚول ـؾ خبز ـحْىٜ وصًر وأرز وبٚؿال، بتنديد افالم مـع افَهـ

ر ـر ؾٍـتح أو ـســرة، بًّجّٜ وهٚؤهٚ ظقض ظــ واو أو يـٚ  )وحـص، بُسـ)وذُ 

 وشٚئر ادتخذ مـ احلبقب

)ؿقل ادتـ يتْٚول ـؾ خبز، أي:  :دم حاصقته هـ(0410) ت  افؼواينؿال 

ادخبـقز  وافسـبوشـك ويتْـٚول افُْٚؾـٜ . ش .ٓر اهــ. عوإن مل يَتٝ اختٔٚرا ؾٔام يي

وافبَالوة: ٕهنٚ ختبز أوٓ م ر بخالف مٚ إذا ؿِٔٝ أوٓ ؾٚفوٚبط أن اخلبز يتْـٚول ــؾ 

 مٚ خبز

وإن ؿع وحدث فـف اشـؿ  هـف دون مـٚ ؿـع أوٓ ؾـال يتْـٚول ادَـع ـٚفزٓبٔـٜ 

وــذا افُْٚؾـٜ وافَىـٚئػ  وافَىٚئػ شِىٚن وؿِٔقيب اهـ. بجرمل، ظبٚرة افرصٔدي:

ؾ٘ن خبز ؾٓق خبز، وإن ؿع ؾال، وإن ـٚن رؿٚؿف خمبقزا:  افسـبوشك ادًروؾٜ خبزا وأمٚ

ٕٕف جدد فف اشؿ آخر وـذا افرؽٔػ إشٔقضل: ٕٕف مَع وإن ــٚن رؿٚؿـف خمبـقزا أو 

ٓ: ٕٕف ٓ يسّك رؽٍٔٚ مـ ؽر تَٔٔد م ر اهـ. شؿ ظذ حٟ ومْف يٗخذ أن مـٚ اشـتّر 

 ظذ اشّف ظْد اخلبز يْٞ بف، وإن دمدد فف اشؿ ؽر ادقجـقد ظْـد اخلبـز ٓ يْـٞ بـف

، شـبوشؽاادخبقز رؿٚؿف ـٚن ظْد اخلبز يسّك رؿٚؿٚ ؾِام ؿع صٚر يسّك  ـافسـبوشك

 ادخبقز ظذ هٔئتف ـذا ؾّٓتف مـ تًٚفِٔٓؿ وأمثِتٓؿ ؾِراجع اهـ. افسـبوشك بخالف
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)ؿقفف واخلـز يتْـٚول ــؾ خبـز إفـخ،  :( هـ992) ت  ابن ؿاشم افعبادي

 خبز إن ـٚن خمبقزا إٓ إذا ـٚن مَِٔٚ م ر.افسـبوشك  يْبٌل أن

: وافبَسـامط وافرؿـٚق خبـز، ، وــذا  ــ أي اأتّـل ـ )ؿقفف ابن ؿاشم افعبادي: 

، ؾ٘ن خبز ؾٓق خبز، وإن ؿع ؾال، وإن ـٚن افسـبوشك افُْٚؾٜ وافَىٚئػ ادًروؾٜ وأمٚ

بقزا: ٕٕف حدث فف اشؿ آخر، وـذا افرؽٔػ إشٔقضل: ٕٕف مَع، وإن ــٚن رؿٚؿف خم

 (1) .،  رؿٚؿف خمبقزا أو ٓ: ٕٕف ٓ يسّك رؽٍٔٚ مـ ؽر

 

 ها دم باب األيامن !ذـرُ جاء افبقع، و أبوابدم  ما شبق

                           فؾــرمع  شهنايــة ادحتــاج »هـــ( ظــذ 0196ػــي حاصــقة ادغــريب افرصــقدي ) ت ؾ

 هـ(0114) ت 

ـَؾ ) َؿْقُفُف:   ؿال افرصقدي: ـَ ِٞ إَذا َأ ْْـ ـُ َؿِٚشٍؿ َظـَدَم احْلِ َٞ اْب ِدِه، َبَح َِ ْد بَِب َٓ ًْ َوإِْن مَلْ ُي

َؾ مَ  َّ َٓ َيَتََْٚوُفُف َأْخًذا مِمَّٚ َمرَّ ذِم افىَّاَلِق )َؿْقُفُف َوَص ـِ َأنَّ اخْلُْبَز  ـْ َذفَِؽ َظَذ َط ًْٔئٚ ِم ـَر َص ـَ ٚ َذ

 ، ُٜ ُروَؾ ًْ َىِٚئُػ اْدَ ََ ُٜ َواْف ََْٚؾ ُُ َذا اْف ـَ َؿَٚق، َو ُساَمَط َوافرُّ َْ ـ ُبوَشُك اْفُب ا افسَّ ـَق  َوَأمَّ ُٓ َؾـِْ٘ن ُخبِـَز َؾ

ِؽٔـُػ  ـَذا افرَّ ـَ َّٕـُف ُوِجـَد َفـُف اْشـٌؿ آَخـُر، َو َ
ِٕ َٚن ُرَؿُٚؿـُف خَمُْبـقًزا  ـَ ُخْبٌز َوإِْن ُؿِعَ َؾاَل، َوإِْن 

 َ ْٕ ـا ـَ ِٔٔـٍد،  َْ ـْرِ َت ٌَ ٚ بِ ًٍ ك َرِؽٔ َّّ َٓ ُيَس ُف  َّٕ َ
ِٕ  ًٓ َٚن ُرَؿُٚؿُف خَمُْبقًزا َأوَّ ـَ َذ َوإِْن  َْ ُف ُي َّٕ َ

ِٕ ُٔقضِلُّ  َذا ْش

ُٞ بِِف وَ  َْ ِف ِظَْْد اخْلَْبِز َيْ
ِّ رَّ َظَذ اْش َّ َخُذ َأنَّ َمٚ اْشَت ْٗ ِٚرِح، َوِمُْْف ُي ـْ افنَّ ـُ َؿِٚشٍؿ َظ ُف اْب َِ ََ إِْن َٕ

ـَٚن ظِ  ـَ ُْْبقَشِؽ اْدَْخُبقِز ُرَؿُٚؿُف  ٚفسَّ ـَ ُٞ بِِف،  َْ َٓ َيْ َد َفُف اْشٌؿ َؽْرُ اْدَْقُجقِد ِظَْْد اخْلَْبِز  دَّ ْْـَد دَمَ

ُْْبقَشـِؽ اْدَْخُبـقِز َظـَذ  ٚ، بِِخـاَلِف افسَّ ًُ ك َشُْْبقَش َّّ َِامَّ ُؿِعَ َصَٚر ُيَس ك ُرَؿًٚؿٚ َؾ َّّ اخْلَْبِز ُيَس

                                                                        

 (.49ـ  48/ 01 ش )حتػة ادحتاج دم ذح ادـفاج وحوار افؼواين وافعبادي »  ( 0)
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 ْٔ َٞ بِـفِ َه ْؿ إْن ُخبَِز ُثؿَّ ُبسَّ َحِْ ًَ َٕ اَجْع )َؿْقُفُف:  ُرَ ِْ ْؿ َؾ
ِٓ تِ َِ ْؿ َوَأْمثِ ِٓ ٚفِِِٔ ًَ ـْ َت تف ِم ّْ ِٓ َذا َؾ ـَ ، َئتِِف 

 ِٜ ًَ ـِ افِرْؾ ـْ اْب يِت َظ ْٔ ُف ا ٍَّ َُْْٔف َوَبْغَ َمٚ َفْق َدقَّ اخْلُْبَز َوَش ْرَق َب ٍَ ُْٕيْر اْف  (1) .،ُا

ىالحنفوظ:
 ب إيامنُذـرت ذم بٚ

 :أي شؿقفف ومْف »  ]] :  هـ( 0292ؿال ابن ظابدين افدمشؼي احلـػي ) ت 

ر، أمـٚ افرؿـٚق افـذي ـؿٚق افبٔسٚين بّهـذفؽ بٚفرِ  صَّ ويْبٌل أن ُ   ،مـ اخلبز افرؿٚق

 بحر. .نك بٚفسُر وافِقز ؾال يدخؾ حتٝ اشؿ اخلبز ذم ظرؾْٚ ـام ٓ  ٍكُي 

ًٚ  . وافسـبوشكَالوة ؿِٝ: وذفؽ ـٚفذي يًّؾ مْف افب أن ٓ يْـٞ   ويْبٌل أيوـ

َّّ ٕٕف ٓ يُ  :بٚفًُؽ وافبَسامط ًُ   ك خبزاً س افـذي ذم افٍـتح  شؿقفف ٓ افٍىٚئر»رف ذم اف

ـؾٓل اشؿ ظْدٕٚ دٚ يُ  ،وافبحر: افَىٚئػ وأمٚ افٍىٚئر ؾٚفيٚهر أهنٚ ـذفؽ ّـ ًجـ بٚفسَّ

َّّ وٓ يُ  ،ـٚخلبز و بز أؿراصًٚ  ز َبـقضـع ذم افهـقاين وُ ْ وـذا مٚ يُ  ،ذم افًرف  ك خبزاً س

َّّ ويُ    (2) . [[ وـذا افزٓبٜٔ ،ك بٌٚجف ؾال يْٞ بفس
 

 حَثْسدة التك في حسىمثسال
 

ىاالحتدابىرل ىصانطيىالدنبودظ:
ٔامت اجلديـدة ذم أمٚ أن ذم افتْيافسٚبؼ ظذ ـؾ صس، وافزمـ ـٚن آحتسٚب ذم 

                 ، وشوزارة افتجـٚرة »ِمــ ظّـؾ  تـٚجر ظدد مـ افدول ؾٚٓحتسٚب ظـذ ادىـٚظؿ واد

                                                                        

 .(211/ 8ش )مع حاصقة ادغريب افرصقدي هناية ادحتاج إػ ذح ادـفاج »   ( 0)

 .(776/ 4)  شحاصقة ابن ظابدين »   ( 2)
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 .، وٕحقمهٚشافبِديٚت »

ًٚ   هـ تؼريبـًا (991ذـر ظبدافرمحن بن كرص افشقزري افشاؾعي ) ت  وصـٍ

ًٚ مـ افٌش افتجٚري، ومْٓـٚ:  مىقًٓ ذم آحتسٚب ظذ أصحٚب ادىٚظؿ، وذـر إٔقاظ

قيٜ، وافتقابؾ، ومْٓؿ مــ يٌنـٓٚ بِحقم افسّؽ ادن افسـبوشكمْٓؿ مـ ينق )... 

 بٚفبٚؿال ادْبٝ ادَنقر، وبٔٚض افبهؾ.

افَْٕٚؼ ؿبؾ ؿِٔٓٚ، ؾٔيٓر مـٚ ؾٔٓـٚ فًِـغ.  ]ادحتسـب[ويًرف مجٔع ذفؽ بٖن ينؼ  

وإذا وضًٝ ذم ادَالة ؾال تُٚد تًرف: ٕهنؿ يْخسقهنٚ بٚفسٍقد إذا ؿٚربـٝ افْوـٟ، 

ال يًرف، ويُقن دهْٓٚ افذي تَذ بف ضٔٛ ؾٔسٔؾ مٚ ؾٔٓٚ مـ افٌش، وتْوجف افْٚر، ؾ

افىًؿ، وافرائحٜ ؽر ظتٔؼ، وٓ متٌر، ثؿ يْثرون ظِٔٓٚ بًـد ؿِٔٓـٚ إبـٚزير افىٔبـٜ، 

 (1) .،وافتقابؾ ادسحقؿٜ افهٚحلٜ اٚ، واهلل أظِؿ

ؾَـد ذــر ذم افبـٚب    هـ(9) ت مـتصف افؼرن  ومثؾه ابن بسام ادحتسب

 نٓؿافىبٚخغ وؽ ذماحلٚدي ظؼ: 

ٌـش ِٔـف، ؾٕ٘ـف يُ ٔـف وبًـد ؿَ ِْ يبغ ؿبؾ ؿَ  افسـبوشكوـذفؽ ؽش  ) : ؿال 

افِحؿ، وهق مـٚ ذـرٕـٚه،  ظٚدمًٚ ف ف رأيتَ بٚفبٚؿال  ادَؼ ادْبٝ، وبٔٚن افبهؾ، ؾ٘ذا ؾتحتَ 

 (2) ؾٚظِؿ إٔف مٌنقش، وؿد يًّؾ ؾٔف مـ حلقم إشامك ادنقيٜ وافتقابؾ،.

ــٚ ذم ُيســتُثر   افْســٚ ،  ان ادســِّغ إُٕــٚر افْــٚس تــزَج بِــدظــدد مـــ ذم زمْْ

، واختالضٓـ بٚفرجٚل، ورؾع إصقات افٌْٚئٜٔ ؾواًل ظـ افرؿص وافتاميؾ، وؽرهـٚ

                                                                        

 (.49ـ  48)ص ش هناية افرتبة افظريػة دم ضؾب احلسبة افؼيػة»    ( 0)

 .(049) ص ـ حتؼقق افػقػي ـ  شهناية افرتبة دم ضؾب احلسبة»    ( 2)
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مـثاًل  وإيـر وؿد ـٚن آحتسٚب ذم افَـرون افسـٚفٍٜ صـٚماًل صـٗون افْـٚس ـِٓـٚ، 

 (1) ظذ ادتٚجر وادىٚظؿ ذم ادهٚدر افتٚفٜٔ ذم احلٚصٜٔ آحتسٚب

ى

  حسىثمركر الس همَِّمى
هـ،. ذـر أهنـٚ ُؿـِدمٝ 356، أبق افٍرج إصبٓٚين ) ت ظع بـ احلسغ بـ حمّد  .0

ؾجـل  بخـروف :  ـــ هـ(247هـ( ، وتودم شـة ) 242ويع فه باخلنؾة ) بُ  ــ فِخٍِٜٔ ادتقـؾ

 (2) .، وأصٔٚ  ؿريبٜ ادٖخذ مـ ضًٚم مثِفوشـبوشج

 (3) َٕاًل مـ جٚفْٔقس. شوشكشـب » .هـ،303أبق بُر افرازي ) ت  ٚذـره .2

ٚت، 324ذم ترمجٜ أيب بُر بـ جمٚهد ادَرئ ) ت  .4 ٍَّ  (4) .وشـبوشجهـ، ف

/ 6ومــٚت ) ، ششـبوشــق» ظــع بـــ ـٚمــٜ ُوضــع فــف شــؿ ذم  :إمــر ـــر أنَّ ذُ  .4

 (5) هـ،.374/ 00

 (6) شـبوشج.: هـ،384ادحسـ بـ ظع افتْقخل افبكي ) ت .9

                                                                        

حتػـة افــاطر  »وما بعـدها(،  99هـ( ) ص 927البن ظبدون افتجقبي ) ت  شرشافة دم افؼضاء واحلسبة »  ( 0)

                  هــ( 870دحؿـد بـن أمحـد افعؼبـاين افتؾؿسـاين ) ت  شظ افشـعائر وتغقـر ادــاـروؽـقة افذاـر دم حػـ

 (.241هـ(  ) ص7فعؿر افسـامي ) ت ق  شكصاب االحتساب »وما بعدها(،  274) ص 

 .شدير صؾقبا »أليب افػرج األصبفاين ) ص ( دم حديثه ظن   شافديارات » ( 2)

 .(476/ 7)ازي فؾرش احلاوي دم افطب»  ( 4)

 (.6/494فؾخطقب )  شتاريخ بغداد »ـام دم ترجته دم   ( 4)

 .(261) ص  هـ( ـ ط. دار اؿرأ ـ969أليب احلسن ظع بن زيد افبقفؼي ) ت ش تاريخ بقفق»  ( 9)

 .(427/ 4فؾتـوخي )ش افػرج بعد افشدة»   ( 6)
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 .هـــ،563احلــداد ) ت   بـــ بختٔــٚرصــدؿٜ بـــ احلســـ بـــ احلســغترمجــٜ ذم  .6

 (1) شـبوشج

ادـقرد، وافـدجٚج  افسـبوشـك .،هــ575حمّد بـ حمرز افـقهراين ادٌـريب ) ت  .7

  (2) ادسّـ

 .هــ،0000) ت ل احلّـقي إصـؾ، افدمنـَل حمّد أمغ بـ ؾوؾ اهلل ادحِبـ .8

 (3) شْبقشُٜ.

 

 حسىمثسال أخثار مه
 

ىالدنبودظىمنىططامىالملوك
ى

رت افٔـقم ذم جمِـس ـحو) ....  :هـ( 646سن افؼػطي ) ت أبو احل ؾؼال

 ،صـواء وؾقفـا ضعـام ادؾـوك:رت ادٚئدة ـادِؽ افرحٔؿ أتٚبؽ ضٌرل افيٚهري وحو

وحالوات وؽرهٚ ـام جرت افًٚدة، ؾتٖمِتف ؾٍْرت ٍٕز مْف ومل  شـبوشج وذائح و

 (4). ومل أتٌدَّ  ٓرَ مع ـقين ؿد ؿٚرب افيُّ  ،تَبِف

               مــ ضًـٚم ـبـٚر افَـقم ذم  ٚ أهنمٚ يدل ظذ  ـ  ـام شٖٔيتــ بـ بىقضٜ ا ذم حديٞو

 ش.ااْد» 

                                                                        

 (.0448/ 4فقاؿوت احلؿوي )  شمعجم األدباء »ـام دم ترجته دم   ( 0)

 .   (962/ 02)فؾذهبي ش تاريخ االشنم »ـام دم ترجته دم    ( 2)

 .(229/ 4 ش )خنصة األثر دم أظقان افؼرن احلادي ظؼ »   ( 4)

 .(2144/ 9) فقاؿوت احلؿويش معجم األدباء »   ( 4)
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ى

ى!ىمذتكاةى«ىدنبودظ»ىهىإل ىوَدىىدُّوُمىالىفيىمجلسىالملوكى
ى

ــال ــؼي ) ت  ؿ ــائي افدمش ــزويل افبف ــد ا  افغ ــن ظب ــع ب ـــ(809ظ                  :   ه

ــدُّ )  ــدَ  وٓ يّ ِٜ ي ــ  ششـبوشــجة»وٓ  ،وٓ بٔوــٜ مْوــقرة ،نــٓقرةم حلــؿٍ  ه إػ ؿىً

 (1) ..،.وٓ مٚ تسٚرع افٍْس إفٔف ،وٓ مٚ تَع افنٓقة ظِٔف ،منتٓٚة

ى؟ى«بطن ى»الرجلىفيىىهلىِرض  
 

  زوجٓٚ بٖٕقاع مرسـؾٜ مــ افىـبخ، اصتٓر ظْد بًض افْسٚ  افاليت تبٚفغ ذم إرضٚ

َّّ إن حلرص ظذ هذا، وٓ يْبٌل ا  !!متقؿػ ظذ شٍرة افىًٚم   افرجؾىضرِ  أنَّ  ـ توـ

ًٚ وتبذيرًا.  إرساؾ

د ) ت  ذـر  :افًنٚق ظـ أحد خزًا    هـ(289أبو افعباس ادز 

ـْحـوذـروا أن أبٚ افََّٚم بـ بَ ؿٚل: )    دئْـٜ، ؾبًـٞ إفٔٓـٚ: إنَّ مَ  َؼ ِنـظَ  ،ٚ ََّ ر افسَّ

ًٚ م زاروين، ؾٚبًثل إم برؤوٍس حتك ٕتٌدَّ  ٍَ ـرك، ظذ ذِ  حبِ وٕهىَ  ،ىأخقإ .َِ ًَ ؾ ْٝ 

َّٕـ ؾِام ـٚن ذم  َٞ إفٔٓـٚ: إ حتـك  بسـبوشـٍك  ٍـسق، ؾـٚبًثل إمٕ مل ٚافٔقم افثٚين بًـ

 ٕهىبح افٔقم ظذ ذـرك.

ٜ،  ؾِام ـٚن ذم افٔقم افثٚفٞ، َّٜٔ َؿِديَّ بًٞ إفٔٓٚ: إن أصحٚيب مَّٔقن ؾٚبًثل إمَّ ببَري

 صٜٓٔ، حتك ٕٖـِٓٚ، وٕهىبح ظذ ذـرك. ٍٜ يَّ ورِ زُ وَج 

ُٝ  قفف:ؾَٚفٝ فرش ََ  يؾُّ  َّٛ احلُ  إين رأي ، وئٍُض ذم اف ِٛ  إػ افُبِد وإحنٚ ، وإنَّ  ِ

                                                                        

 .(044/ 0)  شرورـمطافع افبدور ومـازل افس»    ( 0)
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ًِ ٚوِ فٔس جُي  ،ْٚ هذابَ صٚحِ  َّٛ ُح   (1) .،ةدَ ُز اد

َِّؼ  افَـرط  »هـ، ذم ـتٚبـف 570أبق احلسـ ظع بـ إبراهٔؿ اخلر إٕهٚري ) ت ظ

 حلؿ مدؿقق بٕٚبٚزير افِرؿٚق. افسْبقشؽ: شظذ افُٚمؾ

 

ىمحرجىوموقٌفى،ودظبالدمبالكرمى
ى

جًٍر ادْهقر ادستْك  ذم وصػ أيب      هـ(719ابن افطؼطؼي ) ت  ذـر

ًٚ وجـقدًا،  ــ هـ(624بويع فه باخلنؾة شـة )  ــ بٚهلل ، وإٔف ـٚن صٓاًم جقادًا يبٚري افـريح ـرمـ

َّٕـ وـٕٚٝ هبٚتف وظىٚيٚه أصٓر مـ أن يدل ظِٔف، وأظيؿ مـ أن حُتل، مل  فوفـق ؿٔـؾ: إ

 هـ،.641) ت  ٚس مثِف فهدق افَٚئؾيُـ ذم خٍِٚ  بْل افًب

هــ،، 642) ت  ٕهر افديـ أيب إزهر أحد بـ حمّد بـ افْٚؿد : ذـر إٔف اشتقَزر 

                     ظّـؾ ذم بًـض إظٔـٚد وَذـر  ٕهر افديـ مقؿـػ حُمـِرج، ؿٔـؾ: بٖٕـف ؿبـؾ افـقزارة 

َّٛ ـثــراً  ششـبوشــجاً  » داظٛ بًــض أصــحٚبف، ؾــٖمر أن ينــك شــبًقن ُيــ أنْ  ، وأحــ

 ِٛ ـجـٚري  ششـبوشـجا ـثـراً  »ؿىـ وٕخٚفٜ ودمًـؾ مٍـردة، وظّـؾ  شْبقشجٜ بح

ظْـده  ، ؾذـر أنَّ شافسـبوشج »افًٚدة، ورـٛ إػ دار اخلٍِٜٔ ؾىِٛ مْف ظّؾ ر  مـ 

 ًٚ ٚدم ك اخلــ، ؾّوـشافسـبوشج » فف ب٘حوٚر مٚ ظْده مـ مْف، وأمر خٚدمًٚ  مٍروؽًٚ  صٔئ

ِٛ  ظـ ؽر مًرؾٜ بذفؽ ادحنقِ  َُ  بح ووضًف ذم إضبٚق فٔحِّف  ،ىـ ومزج اجلّٔعاف

 ئٜهذا، ؾٖخذوا مْف م ْٚ مـتَ إػ دار اخلٍِٜٔ، ؾجٚ  اجلقاري واخلدم وؿٚفقا: أظىقٕٚ حهَّ 

 شـبوشـجافسَّ  » حـؾ ق بام ؾٔٓٚ إػ دار اخلٍِٜٔ، ؾِـام، وحؾ اخلٚدم إضبٚششـبوشجة »

                                                                        

 (.869/ 2فؾؿزد )  شافؽامل »    (0)
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ِٛ  ادحنـقِ  شافسـبوشـج »ورجع ابـ افْٚؿد إػ داره شٖل ظـ  ،اخلٍِٜٔ وصٚر بدار  بحـ

وأخـذه  ،اجلّٔع ل  مـ ذفؽ، وؾالن اخلٚدم جٚ  ومزَج ـافَىـ، ؾَٚفقا فف: مٚ ظرؾْٚ بن

 َٙ َِّـوخجالً  تف خقؾًٚ ف هٚفؽ وـٚدت تسَط ؿقَّ إٔ ، ؾِؿ ينؽَّ وم ػ مْـف ، ؾَٚل: أمٚ خت

، ؾَـٚل: ششـبوشـجة »ئـٜ ي واخلـدم مْـف حـدود ماؿتىع اجلـقار؟ ؿٚفقا: ؿد ر  ؿط

ُٖ ـأحو ِٛ ادحنقَّ  ششـبوشجة »وؾتحٝ بغ يديف، ؾقجد افسبًغ  ْت حرِضَ روهٚ ؾ  ة بح

 َُ مـْٓؿ  ـ ؿد حهِٝ بٖيدي اجلقاري واخلدم ذم مجِٜ مٚ أخذوه ٍٕٕسٓؿ، مل تنـذَّ ىْ اف

  (1) ، .واحدة إػ دار اخلٍِٜٔ
 

ىصحوًاىتنوعىالمأكوالتىمنىالطاداتىالدوئظ
 مـ افًٚدات افَبٔحٜ ذم إـؾ وذم افقٓئؿ: اإلرساف وافتبذير

مَـًٚٓ مجـٔاًل ش افتُْٔـٝ وافتبُٔـٝ» هـ،  ذم جمِـٜ 0304ذـر ظبداهلل افْديؿ ) ت 

ؾ بٚدـٖـقٓت ذم بٔـٚن هـذه افًـٚدات افسـئٜٔ، وؿـد مثَّـش ظٚدة ؿبٔحٜ أفٍْٚهٚ» بًْقان 

ٍَرة  ادتًددة   (2) : افسْبقشؽ.ظذ افسُّ

 حسىثمسلاالىهَّم في أكل 

ذم  حُك حمّد بــ ظبـد ادِـؽ افزيـٚت)  : هـ(981ابن افعؿراين )تؿال 

ـف خـٚدٌم  ُّ
َِ ؿ، ُيِ َّّ                   وصػ ادًتهؿ افًبٚد... وـٚن ذم بُـرة ــؾ يـقم إذا وؿـػ يـتً

                                                                        

 (. 407ـ 406ص ـ حتؼقق : مايو ـ )  ش افػخري دم اآلداب افسؾطاكقة »   ( 0)

افــاذ:  ، تؼديم: د. ظبـد افعظـقم رمضـان ، (92م ) ص0880افعدد األول ش جمؾة افتـؽقت وافتبؽقت»   ( 2)

 .م0994اهلقئة ادرصية افعامة فؾؽتاب، مرص 
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وا ظِٔف إػ أن ؾرغ مـ افتًّٔؿ مئٜ ومخسغ  شافسـبوشك»  دُّ ًَ  (1) !! شـبوشؽةؾ

 ا  أظؾم بصحة هذا . ؿول:أ

 

ىكثورىمنىالناسىفيىرمضانىوتذبكونىباألدواريىاألكول
 

 : مبٚفٌٜ مستىرؾٜ  هـ 276ذـر ابن ؿتقبة افديـوري ت 

 ٓ تٗاـؾ افْٚس؟ملَ ؿٔؾ فِحٚرثل: ) 

  ! فسـتٓٚ (2)ظل ظـ إشقاريوؾَٚل: فق مل أترك مٗاـِتٓؿ إٓ فْز 

ؾَِٕٚع رضشف وهق ٓ يدري. وـٚن إذا أــؾ  ُؿ برجؾ هنش بوًٜ حلؿ بَرمٚ طْ  

[ وشدر ،ظْٔٚه وشُر  ذهٛ ظَِف وجحيٝ  [ د وجٓفوتربَّ  ] حترَّ ومل  ،وؽوـٛ ،] تغـرَّ

ف ومٚ يًسيف ويًسي افىًٚم مْف ست ٓ آذن فـف إٓ وٕحــ يسّع ومل يبك، ؾِام رأيتُ 

ٍَّ   ومل يٍجٖين ؿّط وإٔٚ آـؾ متراً : ٕٖـؾ اجلقز وافتّر وافبٚؿّذ  بـف  ] رمى[ ٚ وزدَ ٍَّ ف َش إٓ اشت

] ظضفا بـلدكى  قر ـدمٓٚ ـدمٚٓ وتْٚول افَىًٜ مْف ـجّجّٜ افثإ ، وٓ وجده ـْٔزاً زوداً 

 ف إٓ ظـذ، حتك يٖيت ظِٔٓٚ: ثؿ ٓ يَع ظوُّ وخٍوًٚ  ، ورؾًًٚ وظرضًٚ  ، وهننٓٚ ضقًٓ ؾقه [

نـف ، وٓ ؾتَّ ٍٕك ظْف ؿؼاً  وٓ، ؿّط، وٓ ٕزع ؿًًّٚ  ةٍ إٕهٚف وإثالث: وٓ رمك بْقا

 (3) .،خمٚؾٜ افسقس وافدود
 

                                                                        

 .(018ـ حتؼقق افسامرائي ـ ) ص اين البن افعؿر ش االكباء دم تاريخ اخلؾػاء»   ( 0)

 (.64ــ  61)فؾجاحظ ش افبخنء » ه ـام دماألشواري موصوف بافَؼ     (2)

 (.228/ 4 ) شظقون األخبار »   (4)
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 ؿقل أليب احلارث ُجَّغ: ما أضقب األصوات ؟

 (1) ؿٚل: ٕنْنٜ ادَٚم بغ ؽٌّّٜ افَدور، وٓ تَْسَغَّ ؿرؿرة افَْٚين !
ى

 منىالنصائحىفيىاألكل:

 .افبِىَْٜ ُتذِهٛ افٍىْٜ، ُربَّ أـِٜ متْع أـالت 

ُّٛ ؿٚل جٚفْٔقس:  افًٚؿ ظـذ  ُره، وافهـزُ ظـ افًالج بام يَ  ٔستٌَْل فِ  ؾ يسك مٚ ُي

 نتٓل.مٚٓ يَ  مـ أـؾِ  نتٓل أهقنُ آمتْٚع ظام يَ 

 (2). ؿٚل: ؾقق اجلقع، ودون افِنَبع شئؾ حُٔؿ: ـؿ آـؾ ؟
ى

ىمنىأدماءىاألكول:
ُه، ا قَّ ٍَ ّؿ، اِاِبٚجٜ، اُد ََ ، اِا ّٛ ؿْ اجلُْرُضؿ، اجلَُرمْجٚن، افرسواط، افَرص ِٓ َِّ ، افٍٚرهـٜ، ف

َهٛ، ادِْخَوـد، اجلًيـري،  ْ ِِح، إـقل، افرسَّ ِٔف، افَرضقف، ادج ؿ،افٍ ًَ ِْ اجلُراف، افب

. ُتؾُّ ًُ افنقفَل، ادسحقت، اف
 (3) 

ـ وؽره ـ ُتوًػ افَٔٚم واخلنقع فهالة افِٔـؾ: افتٓجـد،  ـثرة األـل دم رمضان

 َرآن.ودمِٛ افُسؾ واخلّقل، وتبٚظد بغ ادر  وتدبر اف

ــؾ ــقري َٕ ــدافرحـ افث ـــ أيب ظب ــقع وافســجقد  :اجلــٚحظ ظ ٓ أدَّى حــؼ افرـ

 (4) ذو ـِيَّٜ، وٓ خنَع ذو بِىَْٜ.

                                                                        

 (. 426فؾثعافبي ) ص  شأحسن ادحاشن » ( 0)

 (.   409ـ 404فؾثعافبي ) ص  شأحسن ادحاشن » ( 2)

 (.292ـ 249دحؿد ادؽي بن احلسغ  ) ص شأشامء فغوية »اكظرها مع ذحفا دم ـتاب :    (4)

 (. 408فؾثعافبي ) ص  شأحسن ادحاشن » ( 4)
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 الخالصح:
واألحسن ، شافسـبوشك »، أـثرها ورودًا ظديدة  أشامءٌ هلا وؾارشقة،  أن افسؿبوشة

وبعد افؽـاف  خلػتفا شةافسؿبوش » ما ـان ظذ مؼاربًا  فؾسان افعريب، وهي: من أشامئفا

 افػارشقة.

 . هـ 4وأول ِذـِر هلا ظـد افعرب دم افـصف األول من افؼرن 

وؿد ذـرها افػؼفاء: احلـابؾة، وافشاؾعقة، واحلـػقة، وذـرها ممفػو ـتـب احلسـبة، 

خون  .، وممفػو ـتب افطبخ افساثقة، واألدباء، وأصحاب ادعاجموادمر 

 وُتؼَذ بافزيت.، ؽؾفا مثؾَّثبافؾحم واخلرضوات، وص وهي ظجغ، حمشو  

 

 
 

 س  ا وُح هِت وهي مع فذَّ 
 تـاشب افصحة ، خاصة دم زماكـا هذا، ألمور: ال فا،ـِ

 ـثرة مرىض افضغط. .0

 ـثرة مرىض افؽؾسسول .2
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 ـثرة افسؿـة. .4

سـر اهلضـم ـ ــام دم فا ظَ ، وظجقـُ  اهلضمٌ  ـثرة مرىض افؼوفون، وظُ  .4

 .ؿول اآليديـي ـ 

 افـاس. ِؿؾَّة احلرـة ظـد ؽافب .9

 ؽافبًا ما تمـل مع أصـاف ظديدة، ؾقزيد ثؼؾفا، وافبنء با. .6

أهنا أرضار جمتؿعة: حلم ـ وـثرة افؾحوم دم زماكـا ممرضـة ـ ، وظجـغ  .7

 .ظٌ اهلضم، وؿع  بافزيت

 ؾنن ؿؾَت يوجد صـعة هلا بافػرن، دون ؿع: 

 

 
 

 :( افسابؼة افتسعةؾاجلواب: تبؼى األرضار 

 ةِ رَ ػ  ُت أظجب ِمن اجلؿع بـغ : افسؿبوشـة و افػـول دم ُشـوؿد ظجبُت وال زف

، واجلؿـع بـغ بندكـادم  ادـاضقوهي ظادة من ظادات بعض  !!شاء دم رمضان افعَ 
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ر، وافــََّػس، واالدراك، ـاالثـغ يسد  مسـافك ادعـدة واألمعـاء، وافسـؿع وافبصـ

  ) ابتسامة(.وحيبس اجلوارح ظن احلرـة ؾضًن ظن افصنة 

هــ تؼريبـًا ( 806ر بـن ظـع اآليـديـي ) ت ـخضأحسن ؿول وما 

  ؽؾـقٌظ،  ) : ــ شبق كؼؾه ـ ةظن افسؿبوش ، ضويـُل  وهـو: حـار 

ـر إػ افـرأس،  يـػـع أصـحاب افؽـد  افوؿوِف دم ادعدة، ُمعط ـش، ُيبخ 

ة، ى ـثـرًا، وخبـُزُه  وافرياضة افؼويَّ واهلضوم اجلق دة، وإذا اهنَضـم ؽـذَّ

 (.م اليؽاد يـفض

 

ـُ  ـؾه ومع ذفك  ذفك بافرياضة بعد ر، واشتعنوال ُتؽثِ  وال ختف ! باتن افطق  مِ  ل  ، 

ة َـّ اجلادَّ ممـا آتـاك  ق  دين افذين ال جيدون ملـًن ، ثم أكِػـر إخواكك افػؼراء وادشـرَّ ، وتذ

 ، واجعل األوفويات دم رمضان:ا ، واصؽر ا  ـثراً 

 .رمضاني من أجؾه ذع ا  صقام افتؼوى، افذ َك غُ ظؿل ُيبؾِ  ـل   

 وصيدح:
احرص ـ يٚ ظبداهلل ويٚ أمٜ اهلل ــ ظذ هذا افنٓر ادبٚرك، ؾَد اختـٚره اهلل مــ بـغ 

ف بّٔزات وخهٚئص، ؾٚدٌبقن مـ أدرـف رموٚن، ومل يستٍد مْـف، ومل  إصٓر، وخهَّ

 تٌٍر ذٕقبف.

َـرآن، وافًّـرة، رموٚن، صٓر: افهـالة = افْٚؾِـٜ، وافهـٔٚم، وافهـدؿٚت، واف

 وافذـر، وافدظٚ ، واجلقد بٚخلر بٖٕقاظف...
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 َِّ ـؾِٔس افنـٓر ادبـٚرك ف  وافًبـٞ وإــؾ، ومتٚبًـٜ ادسِسـالت ـ ومـٚ أـثرهـٚ ـ قِ ْٓ

وآهتامم ادبٚفغ ؾٔـف ذم ذا  وإظـداد وأــؾ  وـثرة افذهٚب إػ إشقاق، ، وافريٚضٜ

ــٜ.                                                     إضًّ

َر وؿتف ذم ضٚظٜ اهلل، ؾـٚفًْٔؿ احلََٔـل،  ؿهر، وافدٕٔٚ متٚعٌ  افًّرُ  َّ زائؾ، وادقؾَّؼ َمـ ظ

ْؾ  َّ  حم جم هل مل خل ٱّٰٱفَٔٚل فـؽ ذم اجلْـٜ:  وادتًٜ افُٚمِٜ ذم جْٚت ظدن وهنر، اظ

  22االكسان:  ِّ   جن مم خم

   44نت و ادرش  09 افطور:  ِّ   رب يئ  ىئ نئ مئ زئ  ٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 رئ ّٰ ِّ ٱّٰٱ  وُيؼال ظـك 24احلاؿـة:   ِّ جخ  مح جح مج حج مث هت مت ٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 24افواؿعة:  ِّ زئ

 44األظراف:  ِّمه جه هن من خن حن جن مم ٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 72افزخرف:  ِّ  مف  خف حف جف مغ جغ مع ٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

افشقطان ظن افعؿل دم األوؿات ؾافدكقا دار ظؿل، واآلخرة دار اجلزاء، وَمن سؾه 

 افػاضؾة، ؾغرها من باب أوػ.

 افِٓؿ أظَّْٚ ظذ ذـرك وصُرك وحسـ ظبٚدتؽ.

افِٓؿ أظَّْٚ ظذ صٔٚم رموٚن وؿٔٚمف، واجًِْٚ ممـ يهـقمف ويَقمـف، ويَـقم فِٔـٜ 

.ًٚ ًٚ واحتسٚب  افَدر إيامٕ

 افِٓؿ صِؾ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ.
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ىأربسىصفحاتفيىىهـ(1421/ 2/9) األول ىصورةىالنذرةى
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ى
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 كتثه:
ىإبراهومىبنىربدالل ىبنىربدالرحمنىالمدوكش

 مديْٜ افريٚض

 هـ،0439 /   01/ 4)  ٚفثٜافْؼة افث

  

ى

*    *    * 

 


